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NÚM.: 148 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària, telemàtica i per videoconferència 
DATA: 20 d'octubre de 2020 
HORA: 12:00 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de 
Girona 
 
ASSISTENTS: 
President  Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents  Pau Presas i Bertran 
 Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Puig i Ferrer 
 Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats 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 Bartina 
 Josep Maria Bagot i Belfort 
 Anna Barnadas i López 
 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 
 Sílvia Paneque i Sureda 
 Beatriz Ventura i Navarro 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
Vicesecretari Jordi Turon i Serra 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
 
ORDRE DEL DIA: 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

anterior, que va tenir lloc el dia 22 de setembre de 2020. 
2. Decrets corresponents al mes de setembre de 2020.  
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
4. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
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COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÒ LOCAL 
5. PLE148/000118/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de crèdit 
extraordinari DG 3CE 9/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2020. (Expedient 2020/8019) 

6. PLE148/000121/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Compra Pública (008): Adjudicació del contracte de 
"Subministrament d'impressores, mitjançant la modalitat d'arrendament 
operatiu", a l'empresa GIROCOPI, SL (Expedient 2020/2477) 

7. PLE148/000115/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Secretaria General (005): Ratificació de la modificació dels estatuts 
del Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua. (Expedient 2020/8190) 

8. PLE148/000113/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovació inicial 
de les bases reguladores de subvencions per a la retenció de talent i 
consolidació de personal tècnic en l'àmbit de la promoció i el desenvolupament 
econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE. (Expedient 2020/6837) 

9. PLE148/000116/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques reguladores 
de subvencions per als ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a 
polítiques socials. (Expedient 2020/8407) 

10. PLE148/000117/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques reguladores 
de subvencions per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials. 
(Expedient 2020/8406) 

11. PLE148/000122/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres. 
(Expedient 2020/818) 

12. PLE148/000120/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; DIPSALUT: Modificació de les Ordenances Fiscals de Dipsalut. 
(Expedient 2020/1734) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
13. PLE148/000043/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de la modificació dels Estatuts de l'associació Xarxa 
de Custòdia del Territori. (Expedient 2020/6683) 

14. PLE148/000041/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a 
la realització de projectes dins del Parc Natural del Montseny. (Expedient 
2020/8079) 

15. PLE148/000042/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a 
actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals. (Expedient 
2020/8047) 

16. PLE148/000044/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions als 
ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa i/o 
bioenergia i xarxa de calor municipals. (Expedient 2020/8203) 
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17. PLE148/000045/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni 
natural per a consorcis gestors d'espais d'interès natural i ajuntaments. 
(Expedient 2020/8243) 

18. PLE148/000046/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració amb 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea pel cofinançament i les condicions d'execució 
del projecte de millora de l'enllumenat públic exterior de Riells i Viabrea. 
(Expedient 2018/5738) 

19. PLE148/000047/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària 
(013): Aprovació inicial del projecte de Condicionament de dos trams de la ctra. 
GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre el PK 0+236 fins al PK 
1+450 i entre el PK 1+898 fins al PK 2+506. (Expedient 2020/4978) 
JUNTA DE PORTAVEUS 

20. PLE148/000017/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups 
JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE, sobre la Taula per a la reactivació econòmica i 
social de la demarcació de Girona. 

21. PLE148/000018/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup de la 
CUP en defensa de l'aigua a comarques gironines. 

22. PLE148/000019/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup del 
PSC per impulsar la Memòria Històrica a la Diputació de Girona. 

23. PLE148/000020/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups 
JxCat i ERC, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del Molt 
Honorable President de la Generalitat de Catalunya. 

24. MOCIONS D’URGÈNCIA 
25. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 

ordinària anterior del dia 22 de setembre de 2020. 
 
S’APROVA per unanimitat l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 22 de 
setembre de 2020, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores 
diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de setembre de 2020.  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de setembre de 2020 numerats del núm. 
2360 al núm. 2593. 
 
El senyor President manifesta que donem compte dels decrets del mes de setembre. 
Alguna qüestió en aquest sentit?  
La diputada senyora Laia Pèlach intervé i manifesta: Sí, hi ha un decret que és de la 
revista Milfulls, que sembla molt interessant, però sí que volíem fer unes reflexions.  
D’entrada la revista aquesta ens ha sorprès no veure la moció de la campanya 
Ajudem-nos, no? Que és una campanya que es va tirar endavant precisament des de 
la Diputació, que ens sembla una campanya prou interessant. Creiem que és l’espai 
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ideal on incloure-hi algunes de les idees que es transmeten en aquesta campanya. 
Perquè realment està absolutament relacionada amb el plantejament d’aquesta 
revista Milfulls. I l’altre és que també volíem proposar que s’hi pugui incloure en 
aquesta revista, que l’últim que hem vist és bàsicament un recull de receptes, i 
pensàvem que podria ser interessant també doncs anar una mica més enllà. Incloure-
hi, per exemple, idees o consells de reducció de residus o de promoció del producte 
de proximitat, com la mateixa campanya que plantegem. Per tant, doncs simplement 
utilitzem aquest decret que s’aprova el disseny i la maquetació d’aquesta revista per 
fer aquestes aportacions. I llavors una altra, que ens ha sorprès veure una despesa 
de prop de 500 euros en càpsules de cafè. No sabem ben bé a què van destinades 
però realment ens ha sorprès. Creiem que és una despesa molt elevada i, no sé, si 
ens poden explicar una mica quin ús es fa d’aquestes càpsules de cafè. 
El senyor President respon: De càpsules de cafè no en tinc ni idea. Miri, jo només li 
puc dir que no en prenc. I, per tant, com que jo no en prenc, no tinc ni idea. 
La diputada senyora Pèlach diu: Algú altre ho deu fer, doncs, perquè... 
El senyor President manifesta: ho mirarem, ho mirarem. m’imagino que és per a 
diferents espais de la casa, etcètera. La qual cosa, no li puc contestar. Ja li 
contestaré, si en el decurs del ple aquesta informació me la fan arribar. 
La senyora Pèlach manifesta que en el tema de les càpsules de cafè, hi ha un debat 
ecològic de fons. 
El senyor President diu que hem de posar les càpsules d’acord amb les cafeteres, 
no? Però en tot cas jo no li puc contestar. Miraré de contestar-li durant el decurs del 
ple, si puc. De fet, els Milfulls, que no va de cafè sinó que va d’aliments també, en tot 
cas el senyor Pau Presas li contesta. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i manifesta: No, en tot cas 
recollim la proposta. A mi em sembla recordar que a alguna de les revistes Milfulls 
que es va publicar al llarg del confinament, ja vam fer referència també a la campanya 
Ajudem-nos. En tot cas, recollim les aportacions i també ho farem arribar a l’àrea de 
Promoció econòmica i desenvolupament local, per tal que també ho puguem incloure 
en futures edicions d’aquesta publicació. Gràcies. 
El senyor President diu: Molt bé, moltes gràcies. La senyora Paneque. 
La diputada senyora Sílvia Paneque intervé i manifesta: Sí, és al respecte de tres 
decrets. Els números 2416, 2417 i 2475. El 2416 fa referència a una aportació al 
festival Milestone, que vàrem saber recentment que finalment no farien l’edició 
d’enguany per la retallada d’una alta de les institucions que hi col·laborava, 
lamentablement. I era per saber si tenien pensat de mantenir l’aportació a canvi 
d’algun altre recurs. Sobre el 2417, que fa referència a una concessió directa de 
12.000 euros a l’iQuiosc. En el mateix fonament del decret vostès ens diuen que ja hi 
ha línies diferents establertes de subvencions per l’edició de publicacions d’interès 
cultural i que aquesta oferta cultural no s’ajustava a aquestes línies. Voldríem saber si 
és que tenen previst fer alguna altra línia de subvencions que no té a veure amb la 
pròpia publicació sinó amb la distribució o portals online perquè si aquest fos el sentit 
de l’equip de govern potser seria més adequat iniciar aquesta línia i fer-ho de manera 
oberta i no en una concessió directa d’aquests 12.000 euros a iQuiosc. I finalment el 
decret 2020/2475, que declara desert el lot 2 sobre el programa de pobresa i estalvi 
energètic. Res, volíem saber si saben el perquè d’aquest fet, que s’hagi declarat 
desert. Gràcies. 
El senyor President respon: Gràcies. A veure, els dos primers els hi contesta el 
senyor Piñeira i després el senyor Ayats l’últim, d’acord? Senyor Piñeira. 



 
   
 
 

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

 

5

El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies, 
senyor president, il·lustra diputada. Se’m sent bé? Sí? Se’m sent correctament. Bé, 
per respondre a les dues qüestions. La primera, en relació al festival Milestone, que 
vostè comentava. Com ja hem explicat de manera reiterada, tant a la comissió 
informativa com en aquestes sessions plenàries que hem anat realitzant, la voluntat 
de la corporació, i això és el que hem anat aplicant, és que en aquells festivals que 
malauradament s’han hagut de suspendre degut a la pandèmia, o que s’han hagut de 
reprogramar, com ja he explicat de manera reiterada. Nosaltres hem estat flexibles 
pel que fa als períodes d’execució, ho hem estat també pel que fa als percentatges 
subvencionables, que poden arribar al 100 % del cost, sempre que òbviament, com 
en qualsevol subvenció pública, no s’hi faci benefici, i així mateix, com vostès també 
saben, perquè també ho hem explicat de manera reiterada, aquells festivals que s’han 
hagut de suspendre, com que quan s’ha de suspendre un festival prèviament una 
gran part de la despesa ja ha estat executada, doncs tota aquella despesa prèvia de 
preparació, d’aquest festival o d’aquest certamen, o d’aquella activitat cultural és 
susceptible d’ésser subvencionada. Per tant, en aquest sentit, en el cas del Milestone 
òbviament aplicarem el mateix criteri. Tota aquella despesa prèvia que hagin realitzat 
la podran justificar, i per tant podran rescabalar-se per part de la corporació i fins i tot 
el percentatge subvencionable, reitero, pot ser superior, sempre que no se’n faci 
benefici. Abans, el que es feia és que nosaltres donàvem, quan concedíem una 
subvenció hi havia un valor absolut, una xifra, i un valor relatiu, un percentatge. El 
valor absolut es manté. El valor relatiu es pot incrementar fins arribar al 100 %, 
sempre que no se’n faci benefici. I, per tant, aquest criteri és el mateix que aplicarem 
en el cas del Milestone amb l’objectiu d’ajudar-los. La segona qüestió que vostè em 
planteja és de l’àrea de comunicació cultural. Nosaltres tenim tot un seguit de línies 
que són de suport a la producció editorial. En aquest cas el que estem parlant no és 
exactament el mateix, aquest és un projecte que vam desenvolupar conjuntament 
amb l’associació d’editors de revistes i digitals, la PEC. El projecte iQuiosc que en 
ruta, bàsicament, el que pretén és ser una versió reduïda del quiosc itinerant que ja 
va impulsar la PEC fa més de deu anys i que bàsicament recorre les places i diferents 
territoris de la demarcació per divulgar les revistes en català. En el seu dia això es va 
fer pensant en les places de les grans ciutats, fa deu anys. En aquest però és una 
mica diferent i està pensat pels municipis petits. Bàsicament el que ens trobem és que 
en aquests moments és molt difícil per tots aquests mitjans poder arribar al client final. 
Perquè molts canals de distribució s’han tancat, algunes botigues, especialment 
quioscos, llibreries, impremtes han tancat i en molts pobles, per tant, no hi ha punt de 
distribució, i bàsicament el que aquí pretenem és acostar les revistes temàtiques en 
català, sobretot als veïns i veïnes i a la ciutadania dels pobles petits en un context 
com el que li deia, que és de desaparició progressiva de l’activitat comercial dels 
canals de distribució i venda d’aquests productes culturals. Bàsicament que abans es 
distribuïen per quioscos, quioscos de poblacions petites, botigues rurals on es podia 
comprar la premsa diària o les revistes, que malauradament algunes d’aquestes estan 
tancant. Per pal·liar precisament aquesta mancança, el que pretenem amb aquesta 
col·laboració amb la PEC i amb el projecte iQuiosc.cat en ruta, és posar en marxa 
una caravana de venda ambulant de publicacions periòdiques en català. Aquesta 
caravana ambulant que va recorrent, i fa una itinerància per diferents pobles, visita 
aquests pobles petits i organitza activitats diverses per donar a conèixer aquests 
projectes culturals entre els veïns, i també ens focalitzem en aquells municipis en què 
tinguin un centre escolar. Aquest projecte que va presentar la PEC i que la Diputació 
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va decidir subvencionar, es va iniciar el passat mes de setembre, coincidint amb l’inici 
del curs escolar. Bàsicament, vam començar per diferents municipis de l’Alt i el Baix 
Empordà, que són unes comarques, especialment l’Alt Empordà, amb una 
concentració molt elevada de micropobles, i també amb un total de 26 escoles rurals. 
Les visites als pobles es programen d’acord amb cadascun dels ajuntaments. També 
intentem que s’ajustin a les pròpies dinàmiques de les activitats que hi ha en aquell 
municipi i a les dinàmiques veïnals i comercials de cada localitat, i s’assegura que en 
el poble, òbviament, no hi hagi cap punt de venda estable de distribució d’aquestes 
revistes. Per tant, el que hem fet ara és ajudar l’iQuiosc amb aquest projecte de 
compra d’una caravana que serveixi per fer aquest punt de venda. També els hi vam 
demanar que pogués servir per ser un punt de distribució de les publicacions 
periòdiques de la nostra corporació, com per exemple la revista de Girona, que també 
és una revista de temàtica cultural, i en aquest sentit això no encaixava en cap de les 
línies que nosaltres tenim en aquests moments existents actualment a la nostra 
corporació, i per això vam fer una subvenció exclosa de concurrència amb l’objectiu 
que en les properes anualitats aquesta col·laboració la puguem estabilitzar mitjançant 
la concessió d’una subvenció nominativa de l’àrea de comunicació cultural. 
Moltíssimes gràcies, il·lustra diputada, moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyor Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municpis i Serveis Generals, senyor 
Joaquim Ayats, intervé i diu: Sí, aquest decret entenc que fa referència a un lot desert 
que era per subministraments dins del programa de pobresa energètica. Hi ha la part 
d’auditories, però si recorden també havíem presentat que hi havia la part de 
subministraments de petits electrodomèstics. En aquest cas fa referència al fet de 
dominació, que es va presentar una única empresa, i aquesta única empresa va 
posar un preu per sobre del preu de la licitació, i això automàticament fa que quedi 
exclosa. En aquests moments, per a aquells subministraments que eren urgents vam 
optar per una contractació oberta menor en publicitat. Però el gran gruix ara mateix 
s’està tramitant en nova licitació.  
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 
No n’hi ha. 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor President facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència telemàtica o presencial als actes representatius:  

A la Diputació de Girona, al lliurament dels premis guanyadors del concurs de 
Twitter Agost #Ddgi. 

A Quart, a la inauguració del Programa Talent Creatiu i Empresa 2020-2021. 
A Banyoles, a la inauguració del III Seminari d’Educació i Olimpisme. 
A Barcelona, al XXè aniversari de la Fundació Vila Casas i inauguració de les 

exposicions Càpsules de confinament: art i pandèmia a Catalunya.  
A Girona, al lliurament de les Mosques de la Informació 2020. 
A la cloenda de la Jornada BTM-Business Tourism Market III Edició “De la Zona 

Zero a la nova Era”. 
A Girona, al lliurament del IV Premi Pyme de l’Any a Girona.  
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A Girona, a la presentació del llibre “Jo també hi era. Memòries Polítiques, de 
Joan Vidal i Gayolà “ 

Visites telemàtiques o presencials:  
Amb els alcaldes i alcaldesses de: Sant Feliu de Pallerols, Viladamat, Peralada, 

Beuda, Fortià, Ultramort, Vilobí d’Onyar, Riudarenes i Campllong. 
Amb el Rector de la Universitat de Girona, Sr. Quim Salvi. 
Amb els presidents dels Consells Comarcals gironins, en reunió conjunta amb la 

directora general d’ENDESA a Catalunya. 
Entitats i particulars: 34.  

Reunions de treball telemàtiques:  
Juntes de Govern. 
Junta de Portaveus.  
Reunió de la consellera de Salut amb el Món Local: Regió Sanitària de Girona. 
Reunió de la Comisió de Diputacions provincials, Cabildos i Consells Insulars de 

la FEMP. 
Consell General del Consorci AOC. 
A la Sessió Constitutiva de la Comissió Assessora de l’Estratègia per a la 

Dinamització Territorial.  
Al Comitè Executiu de l’ACM. 
Reunió del Patronat de la Fundación Democracia y Gobierno Local. 
Reunió de la Taula de Treball COVID-19.  
Reunions del Gabinet Territorial de Coordinació d’Emergències COVID-19. 
Reunions amb el conseller d’Educació, les presidències de les Diputacions 

catalanes i les entitats municipalistes.  
Junta de Govern del Consorci de la Costa Brava.  
Reunió extraordinària del Patronat de la Fundació Auditori-Palau de 

Congressos. 
Reunió informativa noves mesures COVID, amb la consellera de Presidència de 

la Generalitat de Catalunya.  
Mitjans de comunicació:  

oRoda de premsa de presentació i balanç de les dades d’ocupació de la 
temporada turística estiu 2020. 

 
PERSONAL EVENTUAL: 
En compliment del que disposa l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de llocs de 
treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 1 d’octubre de 2020 
és de 27 places, i no n’hi ha cap de vacant.  
 
Tot seguit, el senyor President manifesta que la corporació expressa el condol més 
sentit al diputat senyor Josep Sala i Leal, pel recent traspàs de la seva mare Emília, 
esdevinguda l’11 d’octubre de 2020. I també a la família del senyor Carles Xargay 
Saurí, que va ser diputat de la Diputació de Girona els anys 1987-1991 i regidor de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, els funerals del qual han estat aquest matí. Jo 
he parlat amb el senyor Carles Motas, que en aquell moment s’hi adreçava, i per tant 
també el condol a l’Ajuntament. 
El diputat senyor Carles Motas, manifesta: Li adreço, senyor president, la gratitud de 
la família, que m’ha traspassat perquè li faci arribar. 
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El senyor President respon: Moltíssimes gràcies, senyor Motas. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

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

 
5. PLE148/000118/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de 
crèdit extraordinari DG 3CE 9/2020 del pressupost de la Diputació de 
Girona de l'exercici 2020. (Expedient 2020/8019) 

 
“El centre gestor Promoció i Desenvolupament Econòmic Local ha presentat una 
sol·licitud 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). Concretament, la situació de crisi generada per la  pandèmia  COVID 19, 
ha fet que les àrees de promoció i desenvolupament econòmic local, tinguin més 
necessitat que mai de contractació de personal per poder donar suport a la ciutadania 
en la recerca de feina i en l’emprenedoria, per la qual cosa es vol iniciar una  
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a 
les entitats locals en la consolidació de la contractació del personal tècnic de les 
àrees de promoció i desenvolupament econòmic local, que estigui vinculat fins el 
moment a una de les modalitats de contractació vinculades al Servei d’Ocupació de 
Catalunya.  
 
Per atendre a aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 9/2020 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost 
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 9/2020 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2020, segons el detall 
següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog. Eco. 

250 4300 46216 Ajuts a ajutaments conv.Retenció de talent PiDEL 150.000,00 

250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals conv.Retenció de talent PiDEL 120.000,00 
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CRÈDIT EXTRAORDINARI 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog. Eco. 

250 4300 46765 Ajuts a consorcis conv.Retenció de talent PiDEL 30.000,00 

 TOTAL 300.000,00 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org Prog Eco. 

200 9290 50000 Fons de contingència 300.000,00 

 TOTAL 300.000,00 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions 
previstes a l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. 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.” 
 
El senyor President, pren la paraula i comenta que passaríem als assumptes de les 
comissions informatives: El punt cinquè, és l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit 
extraordinari del pressupost de la Diputació de Girona per l’exercici de 2020. Té la 
paraula la vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas. 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, 
intervé i manifesta: Bé, moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Avui portem 
a aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari per a ajuts als ajuntaments, 
consells comarcals i consorcis per valor de 300.000 euros. Ens ho va fer arribar el set 
de gestió de promoció i desenvolupament econòmic local, que ens va presentar 
aquesta sol·licitud. Concretament era per la situació que s’ha generat de la pandèmia 
de la COVID-19, ha fet que les àrees de promoció i desenvolupament econòmic local 
tinguin més necessitat que mai i tenen més feina que mai, i per la qual cosa es vol 
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iniciar una convocatòria de subvencions en el règim de concurrència competitiva per 
donar suport a aquestes entitats locals en la consultació de contractar el personal 
tècnic de les àrees de promoció i desenvolupament econòmic local i que estiguin 
vinculats fins al moment a una de les modalitats de contractació vinculades pel servei 
d’ocupació de nou. Aquesta és la finalitat d’aquesta modificació de crèdit. Moltíssimes 
gràcies, senyor president.   
El senyor President, diu: Molt bé, moltes gràcies. Alguna paraula en aquest sentit?  
El diputat senyor Juli Fernández, respon: Sí, el nostre grup. Com ja vam dir, donar 
suport perquè aquesta és una proposta que surt del previ debat que va haver-hi a la 
taula, que és el que tenim a la institució per parlar de la COVID-19. Per tant, res a dir. 
De fet, ja ho vàrem dir a la comissió. 
El senyor President, manifesta: Molt bé, moltes gràcies. Per tant, entenc que s’aprova 
per unanimitat. Doncs queda aprovat, senyor secretari. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
6. PLE148/000121/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Compra Pública (008): Adjudicació del contracte de 
"Subministrament d'impressores, mitjançant la modalitat d'arrendament 
operatiu", a l'empresa GIROCOPI, SL (Expedient 2020/2477) 

 
“Propostes admeses a la licitació del contracte 2020/3477 “Subministrament 
d’impressores, mitjançant la modalitat d’arrendament operatiu” 
 
1) GIROCOPI, SL  
 
- Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 16/07/2020) referents a les propostes 
admeses en el contracte i d’obertura i qualificació del sobre A: 

 
- Requerir a l’empresa 1) GIROCOPI, S.L l’esmena de la documentació en el 
sentit següent: 
• El Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) no està degudament 
emplenat, manca desglossar la solvència tècnica d’acord amb el model de 
DEUC de l’Annex 1 i les dades que s’especifiquen a l’apartat G.b) “b) 
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà 
per l’execució dels treballs o prestacions” de la Solvència tècnica del quadre 
de característiques.  
S’ha de presentar el document DEUC amb la solvència requerida degudament 
emplenada 

 
- Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 23/07/2020) referents l’esmena de la 
proposta admesa en el contracte i d’obertura del sobre B: 
 

- La Mesa de Contractació declara, per unanimitat, admesa a la licitació la 
proposta presentada per l’empresa GIROCOPI, SL. atès que han esmenat 
correctament la documentació inclosa en el sobre A. 
 
- El president ordena l’obertura del sobre B, corresponent als criteris subjectes 
a judici de valor amb el resultat següent: 
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La docucumentació aportada és: 
1) GIROCOPI, SL: Document annex 3 amb la proposta tècnica explicativa dels 
criteris a valorar mitjançant criteris subjectes a judici de valor . 
. 
La Mesa acorda per unanimitat trametre la documentació al tècnic responsable 
de l’àrea de Sistemes i Noves Tecnologies perquè emeti l’informe 
corresponent. 
 

- Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 30/07/2020) referents la valoració del 
sobre B i d’obertura i valoració del sobre C: 
 

El secretari dóna compte de l’informe elaborat pel cap del servei de Sistemes i 
Noves Tecnologies, que conté la proposta de valoració de la documentació 
aportada en el sobre B pel licitador admès a la licitació, relativa als criteris 
subjectes a judici de valor que literalment diu: 

“INFORME PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR EXP 
2020/3477  
S’ha presentat una sola empres. Reprogir.  
Criteris a valorar  
Pla d’instal·lació 2 punts. Es valorarà l’existència d’un cap de projecte. Que la planificació 
sigui realista, El temps necessari per la migració.  
Valoració. El pla d’instal·lació és realista pel que fa a terminis i les tapes marcades. 
Proposa una fase de prova amb un pilot a fer en 10 dies. Un sessió de formació que 
s’iniciarà dues setmanes després de les proves i un mes per fer la instal·lació. Son terminis 
absolutament plausibles i l’estructuració és correcta. Trobem a faltar una estructura clara 
de l’equip de treball i uns lliurables al final de cada fase.  
Puntuació 1,5 punts.  
Pla de manteniment 4 punts. Que desglossem en: Pla d’atenció avaries 1 punt Pla per 
proveir fungibles 3 punts. És valorarà l’existència d’un cap de projecte. Que la planificació 
sigui realista, El temps necessari per a l’atenció d’avaries i la provisió de fungibles.  
Valoració. El pla d’atenció d’avaries és basa en el programari de les impressores que els 
permet portar un control instantani de les incidències i de l’estat dels fungibles. També 
descriuen un sistema de presentació d’incidències i seguiment molt ben estructurat els 
tems de resposta son bons 8 hores a les avaries físiques i una hora a les d’atenció remota. 
També presenten un pla de manteniment preventiu cada sis mesos. Dona un equip de 
manteniment estructurat i clar Tot i que poden fer un seguiment instantani de l’estat dels 
fungibles no especifiquen el pla de subministrament.  
Puntuació: Pla d’atenció 1 Punt. Pla de fungibles 2 punts. Total 3 punts  
Qualitat del programari de control d’impressores 4 punts Valorem: La facilitat que ens dona 
per analitzar la quantitat impresa en color i monocrom per cada usuari. Control sobre la 
capacitat en imprimir en color i de demanar una validació addicional a la impressió en color. 
Per exemple demanar a l’usuari una confirmació. 
Valoració: Compleix amb les millores establertes llevat de la doble confirmació per imprimir 
en color. Com a novetat permet autenticar-se des del mòbil evitant que els usuaris hagin de 
tocar el teclat de la impressora dificultant la transmissió de virus.  
Puntuació 3 punts” 

 
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe esmentat, efectua, en acte 
públic, la valoració dels criteris subjectes a judici de valor segons el barem de 
puntuació que regeix el contracte i a aquests efectes aprova la següent 
valoració: 
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Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor. Fins a 10 punts (sobre B) 
Empresa Pla d’instal·lació 

(Fins a 2 punts) 
Pla de 
manteniment (Fins 
a 4 punts) 

Qualitat del programari 
de control 
d’impressores (Fins a 4 
punts) 

GIROCOPI, 
SL 

1,5 3 3 

 
La presidenta de la Mesa, una vegada s’ha aprovat la valoració dels criteris 
subjectes a judici de valor (sobre B), i una vegada aplicades les credencials, 
ordena l’obertura del Sobre C, criteris quantificables mitjançant l’aplicació de 
fórmules, amb el resultat següent: 

 
 Preu: fins a un màxim de 65 punts.  

 
Girocopi, SL 
Concepte Preu unitari 

mensual 
(IVA no 
inclòs) * 

IVA del preu 
unitari 
mensual * 

Preu unitari 
mensual (IVA 
inclòs) * 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament equips 
inicials 1r any /48 mesos) 

14,58 € 3,06 € 17,64 € 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament nous equips 
2n any /36 mesos) 

19,44 € 4,08 € 23,52 € 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament nous equips 
3r any /24 mesos) 

29,17 € 6,13 € 35,30 € 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament nous equips 
4t any /12 mesos) 

58,33 € 12,25 € 70,58 € 

Impressores per a grups de treball  
Multifunció (Arrendament equips 
inicials1r any /48 mesos) 

43,75 € 9,19 € 52,94 € 

Impressores per a grups de treball 
Multifunció (Arrendament nous equips 
2n any /36 mesos) 

58,33€ 12,25 € 70,58 € 

Impressores per a grups de treball 
Multifunció (Arrendament nous equips 
3r any /24 mesos) 

83,33 € 17,50 € 100,83 € 

Impressores per a grups de treball 
Multifunció (Arrendament nous equips 
4t any /12mesos) 

158,33 € 33,25 € 191,58 € 

 
Girocopi, SL 
Concepte Preu unitari IVA del preu Preu unitari 
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(IVA no 
inclòs)** 

unitari ** (IVA inclòs) ** 

Còpia monocrom individual 0,0120 € 0,0025 € 0,0145 € 
Còpia color individual 0,0750 € 0,0158 € 0,0908 € 
Còpia monocrom grup 0,0034 € 0,0007 € 0,0041 € 
Còpia color grup 0,0340 € 0,0071 € 0,0411 € 
 

 Punts qualitat impressora de grup: Fins a un màxim de 20 punts 
 
L’empresa Girocopi, SL no aporta documentació sobre aquest criteri. 
 
 Punts qualitat impressora de individual  Fins a un màxim de 5 punts  
 
L’empresa Girocopi, SL no aporta documentació sobre aquest criteri 

 
A continuació, la Mesa de Contractació valora els criteris qualificables de 
manera automàtica segons el barem de puntuació que regeix el contracte, 
amb el següent resultat següent: 
 

Empresa Preu: fins a 
un màxim de 
65 punts 

Qualitat impressora 
de grup: Fins a un 
màxim de 20 punts 

Qualitat impressora de 
individual  Fins a un 
màxim de 5 punts 

Girocopi, SL 65 0 0 
 

Una vegada s’ha aprovat la valoració dels criteris subjectes a judici de valor i la 
valoració dels criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules, la Mesa 
efectua la valoració total amb el resultat següent: 

 
Empresa Criteris 

d’adjudicació 
subjectes a 
judici de 
valor. Fins a 
10 punts 

Preu: 
fins a 
un 
màxim 
de 65 
punts 

Qualitat 
impressora 
de grup: 
Fins a un 
màxim de 
20 punts 

Qualitat 
impressora 
de 
individual  
Fins a un 
màxim de 
5 punts 

Total 

Girocopi, 
SL 

7,5 65 0 0 72,5 

 
Un cop efectuada la valoració, i d’acord amb l’apartat I del quadre de 
característiques del Plec de Clàusules administratives particulars, s’apliquen els 
paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i es determina que no existeixen ofertes 
desproporcionades o amb valors anormals 
 
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració acorda per unanimitat: 
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1. Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació de la contractació del 
“Subministrament d’impressores, mitjançant la modalitat d’arrendament 
operatiu” amb l’ordre i valoració següent: 
 

or
d

re
 

Subministrament d’impressores, mitjançant la modalitat d’arrendament operatiu 

EMPRESA 
 

VALORACIÓ TOTAL 

Puntuació 

Criteris avaluables judici 
valor (Fins a 10 punts) 

Criteris d’adjudicació 
quantificables mitjançant 
aplicació de fórmules 
(Fins 90 punts) 

TOTAL 
PUNTS 

Girocopi, SL 7,5 65 72,5 

 
Amb els valors econòmics següents: 

 
Girocopi, SL 
Concepte Preu unitari 

mensual (IVA 
no inclòs) * 

IVA del preu 
unitari 
mensual * 

Preu unitari 
mensual (IVA 
inclòs) * 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament equips inicials 1r 
any /48 mesos) 

14,58 € 3,06 € 17,64 € 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament nous equips 2n any 
/36 mesos) 

19,44 € 4,08 € 23,52 € 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament nous equips 3r any 
/24 mesos) 

29,17 € 6,13 € 35,30 € 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament nous equips 4t any 
/12 mesos) 

58,33 € 12,25 € 70,58 € 

Impressores per a grups de treball  
Multifunció (Arrendament equips inicials1r 
any /48 mesos) 

43,75 € 9,19 € 52,94 € 

Impressores per a grups de treball Multifunció 
(Arrendament nous equips 2n any /36 mesos) 

58,33€ 12,25 € 70,58 € 

Impressores per a grups de treball Multifunció 
(Arrendament nous equips 3r any /24 mesos) 

83,33 € 17,50 € 100,83 € 

Impressores per a grups de treball Multifunció 
(Arrendament nous equips 4t any /12mesos) 

158,33 € 33,25 € 191,58 € 

 
Girocopi, SL 
Concepte Preu unitari 

(IVA no 
inclòs)** 

IVA del preu 
unitari ** 

Preu unitari 
(IVA inclòs) ** 

Còpia monocrom individual 0,0120 € 0,0025 € 0,0145 € 
Còpia color individual 0,0750 € 0,0158 € 0,0908 € 
Còpia monocrom grup 0,0034 € 0,0007 € 0,0041 € 



 
   
 
 

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

 

15

Còpia color grup 0,0340 € 0,0071 € 0,0411 € 

 
2. La Mesa acorda, requerir al licitador millor classificat perquè presenti la 

documentació acreditativa del compliment dels requisits per a contractar que 
s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec de Clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte. 

 
 Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i 

l’informe del secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada 
‘acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb 
el que s’estableixen els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
3. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de 

“Subministrament d’impressores, mitjançant la modalitat d’arrendament 
operatiu“ una vegada efectuada l’acreditació de la disposició dels requisits per 
a contractar que s’estableixen en el Plec de Condicions Administratives 
particulars del contracte, a favor de l’empresa millor classificada pels preus i 
condicions que consten a la seva proposta 

 
- L’empresa GIROCOPI, SL, en data 11 d’agost de 2020 i amb número de registre 
d’entrada E-2020-20847, fa tramesa de la documentació requerida. 
 
- Informe de data 15/09/2020 emès pel secretari de la Mesa de contractació conforme 
la documentació administrativa presentada s’ajusta als requisits establerts en el plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
- Documentació administrativa i garantia definitiva presentades correctament i en 
conformitat per l'empresa GIROCOPI, SL. 
 
- Informe del cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació 
de Girona, pel qual  sol·licita, d’acord amb la Circular 10/2013, de 20 de noviembre, 
de la intervención general de la Administración del estado, sobre diversas cuestiones 
relacionadas con la posibilidad de modificar el crédito comprometido en los contratos 
Administrativos de servicios en función de necesidades, alliberar el crèdit sobrant una 
vegada aplicats els preus unitaris ofertats a les estimacions d’unitats previstes per 
aquest contracte, atès que no es preveu un increment d’unitats. 
 
Atès que la durada prevista del contracte és de 4 anys més un any de pròrroga, atès 
que la delegació de competències al President en matèria de contractació pública, 
efectuada per acord de Ple de data 23 de juliol de 2019,  contempla que quedi 
exclosa de l’abast d’aquesta delegació l’adjudicació del contracte i, de conformitat 
amb les atribucions per a la contractació que la disposició addicional 2a 2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, les competències com a òrgan de contractació 
corresponen al Ple.  
 
És per això que, d'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
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Primer. Adjudicar el contracte de “Subministrament d’impressores, mitjançant la 
modalitat d’arrendament operatiu”, a l'empresa GIROCOPI, SL, amb CIF B17580804, 
pels preus unitaris que seguidament es detallen i d’acord amb les millores que 
consten a la oferta econòmica presentada, i per un import màxim total de TRES-
CENTS VINT-I-UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN 
CÈNTIMS (321.669,91 €, IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 
67.550,68 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 389.220,59 €, i d’acord amb la 
classificació proposada per la Mesa de Contractació següent: 
 

Preus unitaris:  
 

Girocopi, SL 
Concepte Preu unitari 

mensual (IVA 
no inclòs) * 

IVA del preu 
unitari 
mensual * 

Preu unitari 
mensual (IVA 
inclòs) * 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament equips inicials 1r 
any /48 mesos) 

14,58 € 3,06 € 17,64 € 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament nous equips 2n any 
/36 mesos) 

19,44 € 4,08 € 23,52 € 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament nous equips 3r any 
/24 mesos) 

29,17 € 6,13 € 35,30 € 

Impressores per a despatx individual 
Multifunció (Arrendament nous equips 4t any 
/12 mesos) 

58,33 € 12,25 € 70,58 € 

Impressores per a grups de treball  
Multifunció (Arrendament equips inicials1r 
any /48 mesos) 

43,75 € 9,19 € 52,94 € 

Impressores per a grups de treball Multifunció 
(Arrendament nous equips 2n any /36 mesos) 

58,33€ 12,25 € 70,58 € 

Impressores per a grups de treball Multifunció 
(Arrendament nous equips 3r any /24 mesos) 

83,33 € 17,50 € 100,83 € 

Impressores per a grups de treball Multifunció 
(Arrendament nous equips 4t any /12mesos) 

158,33 € 33,25 € 191,58 € 

  
Girocopi, SL 
Concepte Preu unitari 

(IVA no 
inclòs)** 

IVA del preu 
unitari ** 

Preu unitari 
(IVA inclòs) ** 

Còpia monocrom individual 0,0120 € 0,0025 € 0,0145 € 
Còpia color individual 0,0750 € 0,0158 € 0,0908 € 
Còpia monocrom grup 0,0034 € 0,0007 € 0,0041 € 
Còpia color grup 0,0340 € 0,0071 € 0,0411 € 

 
Classificació: 

 
Ordre Tercer A B C 
1 Girocopi SL 7,5 65 72,5 
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A- Criteris subjectes a judici de valor 
B- Criteris avaluables mitjançant fórmula 
C- Barem Valoració Total 

 
Segon. Disposar la despesa de 270.274,87 € a favor de l’empresa GIROCOPI, SL, 
amb CIF B17580804, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 310/9200/21600, tot 
anul·lant el saldo derivat de l’alliberament de l’import sobrant una vegada aplicats els 
preus unitaris ofertats a les estimacions d’unitats previstes per aquest contracte, atès 
que no es preveu un increment d’unitats, i d’acord amb el següent detall: 
 

Anualitat 
Aplicació 
pressupostària  

Import 
autoritzat 
licitació 

Import 
adjudicació  
licitació  
DA 33ena 
TRLCSP 

Import 
disposició 
IVA inclòs 

Saldo 
sobrant 

2020 310/9200/21600 7.725,72 € 7.725,72 € 5.373,61 € 2.352,11 € 
2021 310/9200/21600 

92.993,51 € 92.993,51 € 64.648,02 € 
28.345,49 
€ 

2022 310/9200/21600 
96.316,98 € 96.316,98 € 66.595,63 € 

29.721,35 
€ 

2023 310/9200/21600 
98.705,22 € 98.705,22 € 68.355,22 € 

30.350,00 
€ 

2024 310/9200/21600 
93.479,15 € 93.479,15 € 65.302,39 € 

28.176,76 
€ 

TOTAL  389.220,58 
€ 

389.220,58 
€ 

270.274,87 
€ 

118.945,71 
€ 

 
La despesa plurianual queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el pressupost de les anualitats corresponents a 2021, 2022, 2023 I 2024. 
 
Tercer. Nomenar com a responsable del contracte “Subministrament d’impressores, 
mitjançant la modalitat d’arrendament operatiu” el cap del Servei de Sistemes i 
Tecnologies de la Informació, Sr. Josep Bosch Andreu, d’acord amb l’article 62 LCSP 
i comunicar-li que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, 
aquest contracte no es considera susceptible de comprovació material per part de  la 
Intervenció. 
 
Quart. Aprovar la minuta del contracte administratiu de “Subministrament 
d’impressores, mitjançant la modalitat d’arrendament operatiu”, a signar entre 
l’empresa adjudicatària i la Diputació de Girona, que consta a l’expedient.  
 
Cinquè. Aprovar la formalització del contracte i, vist que aquesta resolució és 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, comunicar a l’empresa 
adjudicatària que l’eficàcia d’aquesta resolució queda demorada durant el termini de 
quinze (15) dies hàbils. En el supòsit que transcorregut el termini previst no s’hagi 
interposat cap recurs, requerir a l’empresa adjudicatària per tal que formalitzi el 
corresponent contracte administratiu en el termini de cinc (5) dies, sempre i quan 
s’hagi deixat constància en l’expedient de la no interposició de recurs especial i hagi 
estat fiscalitzat favorable per part de la Intervenció general. 
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Sisè. Autoritzar, de conformitat amb la petició de l’empresa l’adjudicatària, 
GIROCOPI, SL, la constitució de la garantia definitiva, per un import de 16.083,81 €, 
mitjançant la modalitat de retenció de preu, per la qual cosa es descomptarà el 50 % 
de l’import de la/les factura/es inicials fins a cobrir l’import de la garantia definitiva. 
 
Setè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el 
procediment de contractació i, simultàniament, publicar l’adjudicació del contracte en 
el perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 
LCSP 
 
Vuitè. Publicar la formalització del contracte al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE) i, conjuntament amb el corresponent contracte, en el perfil de contractant de 
la Diputació de Girona.  
 
Novè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt sisè, que és l’adjudicació del 
contracte de subministrament d’impressores mitjançant la modalitat d’arrendament 
operatiu a l’empresa GIROCOPI SL. Té la paraula el diputat senyor Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals, senyor 
Joaquim Ayats, manifesta: Sí, es proposa la seva adjudicació després de la mesa 
corresponent. En aquest cas fa referència a les impressions, en aquest cas, un 
rènting. Un rènting que, al tractar-se de ser un rènting de cinc anys, doncs és 
necessari que passi pel ple. Un cop, com dèiem, ha passat per tot el procediment, es 
proposa avui aquesta adjudicació per valor de, en aquests cinc anys, de 270.000 
euros. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Nosaltres ens abstenim, 
president. 
El senyor President, respon: Molt bé, per tant entenc que aprovat amb 26 vots a favor 
i una abstenció, que és del grup de la CUP.  
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP) 
 
7. PLE148/000115/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Ratificació de la modificació 
dels estatuts del Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua. 
(Expedient 2020/8190) 

 
“Antecedents 
El Ple del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, va aprovar en sessió 
ordinària celebrada en data 8 de setembre de 2020 per unanimitat de tots els 
membres assistents l’acord següent: 
 
«PRIMER. ACUMULAR d’ofici al present procediment l’expedient amb núm. 
2019/31/A090200 incoat i tramitat per aquest mateix òrgan plenari per a l’admissió 
com a membres de ple dret dels següents 20 ajuntaments no consorciats receptors 
de serveis: Albons, Bellcaire d’Empordà, Campllong, Caldes de Malavella, Cassà de 
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la Selva, Colomers, Garriguella, Jafre, Llagostera, Llambilles, Ullà, Palau-sator, Pau, 
Pedret i Marçà, Riudellots, La Tallada d’Empordà, Torrent, Verges, Vidreres i 
Vilajuïga, adhesió que comporta la modificació, almenys, de l’article 1r dels vigents 
Estatuts on es relacionen nominalment tots els ens que en formen part. Aquesta 
acumulació es disposa d’acord amb l’article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques per la identitat 
substancial o íntima connexió dels procediments, essent el mateix òrgan qui els 
tramita i ha de resoldre  
SEGON. APROVAR definitivament l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci aprovat inicialment per acord del Ple de 9 de juny de 2020 amb el text que 
s’adjunta al present acord com annex una vegada introduïdes les esmenes parcials 
no substancials següents:  
a) Acceptar el suggeriment formulat per l’Àrea de Secretaria de la Diputació de Girona 
del qual en resulta la nova redacció de l’apartat g) de l’article 12:  
“g) Adjudicar la contractació de la corporació i l’aprovació dels convenis de 
col·laboració amb impacte econòmic, llevat de la que sigui atribuïda al Ple de les 
entitats locals per la normativa de contractes del sector públic i legislació de règim 
local amb excepció dels d’import inferior al 2 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost , que correspondran al/la president/a del Consorci.” 
b) Esmenar l’Annex “Entitats integrants del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona” de 
la següent forma: 
-  Indicar correctament el topònim del municipi de Calonge i Sant Antoni 
- Indicar, en el tram corresponent, els noms dels 20 nous municipis que han completat 
la sol·licitud d’adhesió com a membres de ple dret 
TERCER. REQUERIR a les entitats consorciades perquè adoptin per acord plenari 
la ratificació d’aquests acords en compliment del què disposen els articles 115.1 
LRJPACat, el 313 Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals i el 25è dels vigents Estatuts als efectes de donar 
la seva conformitat a: 
1. El nou text articulat dels Estatuts aprovat inicialment per acord del Ple del 

Consorci adoptat en sessió ordinària celebrada en data 9 de juny de 2020 
2. La incorporació com a membres de ple dret dels 20 ajuntaments no 

consorciats receptors de serveis mitjançant la seva inclusió a l’Annex» 
 
Fonaments 
Les formalitats per adoptar l’acord d’aprovació d’una modificació d’un consorci estan 
recollides en el mateix ROAS en l’article 313.2 de la següent forma: “L’acord dels ens 
locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre els consorcis, com 
també per aprovar i modificar els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la 
majoria absoluta de membres de la corporació.” 
 
L’article 322 ROAS estableix que “La modificació dels estatuts del consorci, amb 
l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les 
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats 
que per a l’aprovació.” 
 
La Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPACat) en el seu article 115.1 estableix que: 
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“c) Els estatuts del consorci són aprovats per totes i cada una de les entitats 
consorciades, de conformitat amb el procediment i els requisits establerts per la 
normativa respectiva. 
d) Els estatuts del consorci es publiquen en el diari o butlletí oficial que correspongui, 
en atenció a les entitats consorciades.” 
 
En l’expedient s’acredita que en ambdós procediments els acords es van sotmetre a 
informació pública pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant publicació d’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, un extracte al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, a l’eTAULER d’edictes de la Seu electrònica al web del Consorci així 
com també es va donar audiència a tots els ens consorciats pel mateix període, sense 
que s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions. 
 
La Diputació de Girona és membre fundador del Consorci de la Costa Brava - Entitat 
Local de l'Aigua (CCB-ELA) des de l’any 1971  
 
En conseqüència, vistos els antecedents exposats i previ dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local, es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
 
Primer.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci de la Costa Brava - 
Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA) aprovat per acord del Ple de l’entitat en sessió 
ordinària celebrada el 8 de setembre de 2020 segons el text articulat que s’annexa al 
mateix acord com a part integrant i que es transcriu literalment tot seguit, prèvia 
acumulació en el procediment de l’expedient amb núm. 2019/31/A090200 incoat i 
tramitat per aquell mateix òrgan plenari per a l’admissió com a membres de ple dret 
dels següents 20 ajuntaments no consorciats receptors de serveis: Albons, Bellcaire 
d’Empordà, Campllong, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Colomers, 
Garriguella, Jafre, Llagostera, Llambilles, Ullà, Palau-sator, Pau, Pedret i Marçà, 
Riudellots, La Tallada d’Empordà, Torrent, Verges, Vidreres i Vilajuïga. 
 
Aquesta ratificació s’adopta en compliment del què disposen els articles 115.1 
LRJPACat, el 313 Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals i el 25è dels vigents Estatuts i comporta la 
introducció de les següents esmenes parcials no substancials: 
 

a) Acceptar el suggeriment formulat per l’Àrea de Secretaria de la Diputació de 
Girona del qual en resulta la nova redacció de l’apartat g) de l’article 12: 
 
“g) Adjudicar la contractació de la corporació i l’aprovació dels convenis de 
col·laboració amb impacte econòmic, llevat de la que sigui atribuïda al Ple de les 
entitats locals per la normativa de contractes del sector públic i legislació de règim 
local amb excepció dels contractes d’import inferior al 2 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost , que correspondran al/la President/a del Consorci.” 
 

b) Esmenar l’Annex “Entitats integrants del Consorci d’aigües de la Costa 
Brava Girona” per: 

- Indicar correctament el topònim del municipi de Calonge i Sant Antoni 
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- Indicar, en el tram corresponent, els noms dels 20 nous municipis que han 
completat la sol·licitud d’adhesió com a membres de ple dret. 

 
“ESTATUTS DEL CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA 
ANTECEDENTS I EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El Consorci de la Costa Brava és una entitat local supramunicipal de caràcter 
institucional constituïda el dia 22 de maig de 1971 amb personalitat jurídica pròpia i 
formada per la Diputació de Girona i 27 ajuntaments del litoral gironí. L’objectiu 
fundacional principal del CCB va ser donar resposta a l’aleshores incipient 
problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics de la zona anomenada Costa Brava 
i a la preservació de la qualitat de les aigües, especialment les de bany, atesa la 
creixent importància del turisme com a principal activitat econòmica en dit entorn.  
La transformació de la organització territorial de Catalunya a partir de la Constitució 
espanyola de 1978 amb la recuperació de la Generalitat de Catalunya, que comportà 
traspassos de competències en matèria hidràulica, va originar la primera modificació 
dels Estatuts del CCB el 14 de gener de 1988. 
Amb l’aprovació de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa que varen incorporar un seguit d’obligacions legals 
pels consorcis, entre les quals hi figurava l’adaptació dels estatuts corporatius a 
l’esmentat marc legal, varen comportar una segona modificació per acord de la Junta 
General de 22 de desembre de 2014 (publicats al BOP núm. 116 de 17 de juny de 
2015). 
Al llarg dels gairebé 50 anys d’història el Consorci ha passat per diferents etapes, 
adaptant-se de la millor manera possible als canvis que s’anaven produint i exercint 
cert lideratge en el sector. La relació amb l’Administració Hidràulica del moment 
també ha tingut diverses etapes, amb major i menor autonomia per part del Consorci. 
Dins d’aquest procés d’adaptació constant als nous escenaris, el Consorci, l’any 
2012, es va constituir com a Entitat Local de l’Aigua (ELA), una figura jurídica que 
atorga un règim de gestió especial en el cicle integral de l’aigua en alta i que ha de 
permetre assumir, en un futur pròxim, més autonomia de gestió dins un procés de 
descentralització de l’Administració Hidràulica 
El Consorci, amb la seva doble naturalesa d’ens local supramunicipal de caràcter 
institucional no territorial i entitat local de l’aigua de caràcter territorial i funcional en 
base a la legislació local vigent, en tot moment s’ha considerat com la formula més 
adequada per a establir una cooperació interadministrativa de les competències 
concurrents dels ens consorciats i implantar i gestionar serveis del seu interès. Tot i 
això, durant aquesta etapa el Consorci ha atès les peticions d’entitats i ens locals 
limítrofes que, sense ser membres, han sol·licitat i obtingut ser receptors de serveis 
del cicle integral de l’aigua en alta en aplicació del principi de cooperació.  
Amb la finalitat d’adequar els Estatuts a l’actual àmbit territorial dels ens receptors i 
preveure futurs creixements, alhora que millorar alguns aspectes del text articulat fruit 
de l’adequació a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic per 
reforçar el funcionament d’aquest consorci, així com altres aspectes de modernització 
administrativa, es porta a terme aquesta tercera modificació d’Estatuts. 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS. 
Article 1r. Membres de la corporació. 
1.1. El “Consorci d’Aigües Costa Brava Girona” (en endavant el Consorci) és un ens 
local integrat inicialment pels seus fundadors: la Diputació de Girona i 27 ajuntaments 
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del litoral prelitoral gironí, que s’ha vist ampliat per nous membres, de forma que 
actualment l’integren els membres que es descriuen en l’Annex d’aquests Estatuts. 
1.2. El Consorci podrà aprovar la incorporació al mateix d’altres ajuntaments de la 
demarcació de Girona que ho sol·licitin en raó de les seves necessitats, sempre que 
es mantingui una continuïtat territorial almenys amb un dels seus membres i sempre 
que en el procediment que es tramiti quedi acreditada la conveniència i necessitat de 
coordinar la solució de les problemàtiques del municipi sol·licitant amb les de l’àmbit 
d’actuació del Consorci.  
1.3 La incorporació de nous membres no suposarà la modificació dels Estatuts. 
S’actualitzarà el llistat de l’Annex mitjançant resolució de la Presidència i se’n donarà 
compte als ens consorciats. 
Article 2n. Denominació i adscripció. 
2.1. L’entitat s’anomena “CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA” i es pot 
utilitzar també abreujadament la denominació “CONSORCI D’AIGÜES”. El seu 
acrònim és “CACBGi”  
2.2. El Consorci té naturalesa local i està adscrit a la Diputació de Girona de 
conformitat amb el criteri h) de l’article 120.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del 
règim jurídic del sector públic   
Article 3r. Naturalesa i domicili. 
3.1El Consorci és de caràcter associatiu i voluntari. És de naturalesa administrativa i 
gaudeix de personalitat jurídica pròpia pel compliment dels seus fins i té plena 
capacitat jurídica i d’obrar per crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o 
comú, dintre de l’àmbit de les seves finalitats estatutàriament definides. Amb 
aquests efectes pot realitzar actes d’administració i de disposició de béns, 
formalitzar contractes, defensar judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en 
general, dur a terme tots els actes necessaris per assolir, d’acord amb la legislació 
aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en els presents Estatuts i pot 
emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació local. 
3.2 D’acord amb l’art. 3.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Consorci ostenta la 
condició d’administració pública al estar participat íntegrament per administracions 
públiques. 
3.3 El Consorci ostenta la condició d’Entitat Local de l’aigua (ELA) que comporta 
ser ens territorial d’acord amb l’art. 14 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. 
3.4 La seva seu radica a Girona, plaça Josep Pla núm. 4, 3r 1a, o en altre lloc que 
designi el Ple.  
Article 4t. Objecte. 
Constitueix l’objecte del Consorci l’aplec prioritari dels municipis del litoral i prelitoral 
gironí, comarques de l’Alt i Baix Empordà i la Selva, un marc conegut com a Costa 
Brava, i d’altres més interiors de la comarca del Gironès. Tots ells amb la clara 
vocació de buscar l’excel·lència i obtenir economies d’escala i garanties de prestació 
de serveis, a través de la programació consorciada d’activitats i l’elaboració d’estudis, 
la formulació de plans i projectes, l’execució d’obres d’infraestructura i instal·lacions i 
la gestió de serveis d’interès comú, preferentment relacionats amb el sanejament i 
reutilització de les aigües residuals i l’abastament d’aigua potable i qualsevol altra 
competència atribuïda als ens locals referida al cicle integral de l’aigua en alta. 
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Així mateix podrà prestar temporalment, mitjançant conveni de col·laboració, aquest 
objecte respecte a ens no consorciats quan així s’acordi. 
El Consorci orienta la seva estratègia en el territori en la línia dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030  
de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de 
setembre del 2015. 
Article 5è.  Finalitats. 
Les finalitats del Consorci són: 
a) Acceptar i exercir les competències, responsabilitats i obligacions que la 
legislació de règim local atribueix als ens locals en matèria del cicle de l’aigua, en 
especial: dotació i ampliació de les xarxes d’abastament d’aigua potable, així com la 
prestació del servei de subministrament i manteniment del servei d’abastament 
d’aigua potable, en alta, als ens consorciats i als municipis no consorciats que 
s’acordi, en la mesura necessària per a satisfer les seves exigències actuals i 
futures. Poden ser objecte de delegació al Consorci els serveis vinculats al cicle de 
l’aigua dels quals siguin titulars altres administracions. 
b) Construir i ampliar les xarxes de sanejament en alta, estacions de depuració 
d’aigües residuals, emissaris submarins i col·lectors, prestació del corresponent 
servei, així com l’eventual aprofitament de les aigües residuals regenerades als 
municipis consorciats i als ens no consorciats que s’acordi. 
c) Construir tractaments terciaris per a les aigües residuals i les xarxes de 
subministrament d’aigua regenerada i en alta, així com la prestació del corresponent 
servei 
d) Actuar com Entitat Local de l’Aigua (ELA bàsica) al territori dels ens consorciats i 
dels ens no consorciats que s’acordi, que venen exigits a atribuir totes les seves 
competències sobre el cicle hidràulic i també sobre els serveis i les instal·lacions 
que hi estan vinculades d’acord amb l’art. 15 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre 
e) Dur a terme actuacions, col·laboracions i coordinació en matèria de sanejament 
ambiental i de protecció del medi ambient, promovent estudis amb instituts de 
recerca, universitats, institucions i empreses. 
f) També correspon al Consorci la producció, comercialització i venda de béns que 
es poden generar com a conseqüència de la gestió de les instal·lacions, com ara 
aigua regenerada, fertilitzants derivats dels llots produïts en les estacions 
depuradores,  la producció d'energia elèctrica o altres. 
g)  L’estratègia per al desenvolupament sostenible s’orientarà cap a una gestió 
ecoeficient i de baix contingut en carboni, basada en l’eficiència en el consum de 
recursos i en la minimització dels impactes sobre la salut i el medi. 
h) L’exercici de qualsevol altre funció que li sigui delegada o encarregada per 
qualsevol administració i previ acord del Ple del Consorci, d’acord, amb la legislació 
vigent 
Article 6è. Funcions. 
Per el compliment dels fins indicats, el Consorci assumirà, en substitució dels ens 
consorciats i als ens no consorciats que s’acordi, les funcions que siguin necessàries 
per aconseguir els mateixos i en especial, les següents: 
a) Realitzar estudis i treballs d’investigació dels temes relacionats amb l’abastament 
d’aigua, depuració de les aigües residuals, tractament i subministrament d’aigua 
regenerada, sanejament ambiental i R+D+I del Medi ambient corresponents a les 
competències que l’ordenament legal vigent atribueix als ens consorciats. 
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b) Redactar els Plans i projectes per assolir les finalitats del Consorci 
c) Realitzar, dirigir, contractar i fiscalitzar les obres corresponents als projectes 
abans indicats. 
d) Gestionar els serveis resultants de les obres i instal·lacions indicades d’acord 
amb els municipis i ens no consorciats que s’acordi. 
e) Estudiar la viabilitat i sostenibilitat dels plans i projectes d’obres encarregats, amb 
la integració de les diverses aportacions dels ens consorciats i ens no consorciats 
que eventualment siguin beneficiaris. 
f) Suscitar la col·laboració d’altres ens públics no consorciats podent prestar els 
serveis que el Consorci consideri en els àmbits de planificació, disseny, construcció i 
manteniment de xarxes d’abastament d’aigua potable, xarxes de sanejament i 
subministrament d’aigua regenerada, així com altres serveis que acordi el Ple. 
g) Fomentar la col·laboració de la iniciativa privada en l’exercici de les funcions del 
Consorci. 
h) Ostentar la titularitat de les concessions d’aigües públiques o actuar 
fiduciariament en aquesta matèria en benefici dels municipis consorciats. 
i) Acordar o promoure l'exercici de les potestats següents: 

-La reglamentària i d'autoorganització 
-La tributària i financera 
-La de programació o planificació 
-Les d'expropiació i d’investigació, delimitació i recuperació d'ofici dels seus béns. 
Per l’exercici de la potestat expropiatòria, en tant que ens territorial, la declaració 
d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació s'entenen implícites en l'aprovació 
definitiva dels plans o projectes corresponents, segons el que estableix l'article 
17.2 de la Llei d'expropiació forçosa. 
-La presumpció de legitimitat i l'executivitat dels seus actes 
-Les d'execució forçosa i sancionadora 
-La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords 
-Les prelacions i preferències i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda 
Pública per als crèdits de la mateixa, així com la inembargabilitat dels seus béns i 
drets en els termes que preveuen les lleis 

j) Proposar, aprovar, recaptar, gestionar i liquidar les tarifes d’abastament d’aigua, 
de sanejament i de subministrament d’aigua regenerada o altres ingressos de dret 
públic, en que sigui competent o per delegació, en el seu cas. 
k) Qualsevol d’altres activitats que li encarreguin o deleguin els seus membres o ens 
no consorciats que s’acordi. 
l) Elegir les diverses formes de gestió per a la prestació dels seus serveis, admesos 
en la legislació de règim local, incloses les formes de dret privat. 
m) Establir el règim de relacions del Consorci amb les entitats consorciades amb les 
Condicions Generals dels serveis anomenats a l’article 5 que regulin, com a mínim, 
les titularitats, les responsabilitats, les obligacions del Consorci, les obligacions dels 
receptors, la utilització del patrimoni municipal i el règim econòmic. 
n) Aportar finançament amb recuperació total o parcial dels fons aportats per tal de 
cooperar amb els plans i projectes d’obres esmentats a l’apartat e) d’aquest article. 
o) L'adopció de les mesures de protecció i defensa que siguin necessàries per 
protegir els béns adscrits al Consorci i per assegurar la prestació dels serveis públics, 
la imposició de multes coercitives per a l'execució dels actes administratius i la 
incoació d'expedients sancionadors. 
Article 7è. Duració. 
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El Consorci tindrà una vigència indefinida i subsistirà mentre perduri la necessitat dels 
fins que se li atribueixen, a no ser que per impossibilitat sobrevinguda per el 
compliment dels seus fins, es decideixi la seva dissolució. 
CAPÍTOL 2. RÈGIM ORGÀNIC. 
Article 8è. Òrgans. 
8.1El Consorci estarà regit pels següents òrgans: 

a)El Pe 
b)La Junta de Govern. 
c)El/la president/a. 
d)Els/les vicepresidents/es. 
e)El/la gerent/a. 

8.2Podran designar-se Comissions d’Estudi formades per representants dels ens 
consorciats i Comissions de Participació obertes a representants dels ens no 
consorciats per a la preparació dels assumptes que siguin competència del Ple. 
8.3Les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria seran exercides, 
respectivament, pels titulars corresponents de la Diputació de Girona. 
8.4La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels 
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Una vegada finalitzat aquest 
mandat, continuaran en les seves funcions sols per a la gestió ordinària fins a la 
convocatòria i celebració de la sessió del Ple per a la renovació dels seus membres. 
Aquesta sessió s’haurà de celebrar preceptivament en el termini màxim de quatre 
mesos des de la constitució de les Corporacions Locals. 
Article 9è. Composició i constitució del Ple. 
9.1 El Ple és l’òrgan superior del Consorci i està integrat de la manera següent: 
a) El/la president/a de la Diputació de Girona. 
b) Els/les alcaldes/ses dels municipis consorciats o els seus delegats específics que 
tenen la condició de vocals. Dos vocals dels quals ostenten la condició de 
vicepresident/a primer/a i vicepresident/a segon/a. 
c) Els/les vicepresident/es primer/a i segon/a que seran elegits/des pels membres de 
la Junta de Govern entre ells/elles, i que substituiran en les seves funcions i per 
l’ordre del seu nomenament al president en els casos d’absència, malaltia o 
impediment que impossibiliti a aquest per l’exercici de les seves atribucions durant la 
celebració d’una sessió, així com desenvolupar les funcions del president en els 
supòsits de vacant fins que prengui possessió el nou president. 
Si durant la celebració d’una sessió hagués d’abstenir-se d’intervenir el president en 
relació a algun punt concret de la mateixa, el substituirà automàticament en la 
Presidència de la mateixa al/la vicepresident/a que correspongui. 
9.2  Els/les vocals que tinguin la condició de delegats específics són designats i 
separats lliurament pels respectius Ajuntaments. 
9.3  També formen part del Ple, amb veu però sense vot, el/la gerent/a, el/la 
secretari/a i el/la interventor/a. 
9.4 Pel que fa al règim de retribucions dels electes, s’aplicarà allò que disposa la 

legislació de règim local. 
9.5 Podrà ser requerida la presència de personal al servei del Consorci a l’objecte 
d’informar en allò relatiu al àmbit de les seves activitats. 
Article 10è. Atribucions del Ple. 
10.1 Correspon al Ple les següents atribucions: 
a) Elegir els/les sis vocals que, juntament amb el/la president/a, conformaran la Junta 
de Govern mitjançant el procediment previst a l’article 11è. 
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b) Exercir el control i fiscalització de la Junta de Govern. 
c) L’aprovació de l’admissió de nous ens en el Consorci i la seva separació, així 
com l’aprovació de l’acord de dissolució del Consorci i nomenament de 
liquidadors/es . 
d)  L’autorització per a la prestació temporal de serveis a ens no consorciats. 
e) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions 
públiques. 
f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. 
g) L’aprovació de la quantitat i forma de les aportacions dels ens consorciats. 
h) L’aprovació i modificació, si s’escau, del Estatuts del Consorci. 
i) L’aprovació de la quantitat i forma de les aportacions dels ens consorciats. 
j) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances i reglaments, tant de 
caràcter fiscal com de caràcter general, així com també les Condicions Generals 
reguladores dels serveis. 
k) L’aprovació de plans i programes d’obres i serveis 
l) L’aprovació de la proposta del pressupost del Consorci, i la disposició de despeses 
en matèria de la seva competència, i retiment i proposta dels comptes anuals d’acord 
amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La determinació 
dels recursos propis de caràcter tributari, en especial tarifes, preus públics i taxes. 
m)  La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins 
de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del 
Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de 
les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
n) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en 
matèries de competència plenària 
o) L’aprovació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques 
del personal. 
p)Determinació de les formes de gestió previstes en la legislació de règim local per 
als serveis de la seva competència o que li siguin encarregats. 
q) Aprovació de la memòria de gestió anual, quan hagi estat requerida, donant 
compte de la mateixa als ens consorciats. 
r) L’adquisició, disposició i l’alienació de bens i drets i la transacció sobre els 
mateixos i també l’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
s) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres 
Administracions públiques 
t) Ratificar o modificar l’adscripció del Consorci d’acord amb la Llei 40/20150, d’1 
d’octubre del règim jurídic del sector públic.  
10.2El Ple podrà delegar les seves atribucions a la Junta de Govern amb excepció 
d’aquelles que resultin indelegables segons la previsió que fa pel Ple municipal la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Article 11è. Composició de la Junta de Govern. 
11.1. La Junta de Govern estarà integrada pel/la president/la, i per sis vocals, dos 
dels quals ostentaran la condició de vicepresident/a. 
11.2. L’elecció serà pel sistema de llista oberta, si bé hauran de trobar representants 
els tres trams geogràfics que es diran, amb un representant municipal, com a mínim, 
per tram i tres representants com a màxim per tram. 
A tal efecte la llista s’ordenarà en funció dels vots obtinguts, eliminant-se els/les 
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representants/es que impedeixin la elecció del mínim citat. 
Trams: Nord - format pels municipis de l’Alt Empordà  
 Centre - format pels municipis d’El Baix Empordà  
 Sud - format pels municipis de La Selva i el Gironès 
11.3 A la sessió de la Junta hi assistiran amb veu i sense vot, el/la gerent/a, el/la 
secretari/a i el/la interventor/a. 
11.4 Podrà ser requerida la presència de personal al servei del Consorci a l’objecte 
d’informar en allò relatiu al àmbit de les seves activitats. 
11.5 Si per qualsevol motiu cessés algun vocal durant la vigència del seu mandat, es 
procedirà pel Ple a escollir al que hagi de substituir-lo, i exercirà el càrrec per a 
completar el període de temps que li faltés al seu antecessor/a. 
Articles 12è.  Atribucions de la Junta  de Govern.  
Són les següents: 
a) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci. 
b) Portar a terme les obres i serveis conforme als plans i pressupostos aprovats. 
c) Autoritzar les reposicions i millores en les obres i instal·lacions afectes als serveis 
gestionats pel Consorci d’acord amb la normativa aplicable o, en el seu cas, d’acord 
amb el plec de clàusules contractuals, en el supòsit que els serveis es prestin en 
règim de gestió indirecta. 
d) Elegir d’entre els seus membres, el/la vicepresident/a primer/a i el/la 
vicepresident/a segon/a. 
e) Aprovar els criteris per a l’elaboració del pressupost del Consorci que presenti el/la 
gerent/a i elevar-los al Ple. 
f) Desenvolupar la gestió econòmica, conforme al pressupost aprovat i  les seves 
bases d’execució, així com l’adquisició de bens mobles, sempre i quant no s’exigeixin 
crèdits superiors als consignats. 
g) Adjudicar la contractació de la corporació i l’aprovació dels convenis de 
col·laboració amb impacte econòmic, llevat de la que sigui atribuïda al Ple de les 
entitats locals per la normativa de contractes del sector públic i legislació de règim 
local amb excepció dels d’import inferior al 2 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost, que correspondran al/la president/a del Consorci. 
h) La revisió d’ofici de les disposicions generals i els actes dictats per qualsevol dels 
òrgans de govern i administració del Consorci la resolució dels recursos que es 
puguin interposar contra els acords del Ple. així com la de proposa al Ple la declaració 
de lesivitat dels acords adoptats per la Junta de Govern. 
i) Delegar l’exercici de les seves funcions en el/la president/a o vicepresidents/es o 
en els representants/es dels ens consorciats. 
j) Les que li hagi delegat el Ple o el/la president/a. 
Article 13è. La Presidència. 
13.1 Ocupa la Presidència del Consorci, la del Ple i de la Junta de Govern, aquell/a 
qui ocupi la Presidència de la Diputació de Girona. 
13.2.Correspondrà al/la president/a les següents atribucions: 
a) Representar judicial i administrativament al Consorci, podent atorgar mandats per 
a l’exercici de l’esmentada representació. 
b) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions dels 
òrgans col·legiats, i dirigir les deliberacions, podent decidir els empats amb vot de 
qualitat. 
c) Supervisar l’administració i els serveis del Consorci. 
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d) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que 
exigeixi el millor compliment dels mateixos. 
e) L’atorgament de les autoritzacions i llicències, llevat que les lleis sectorials ho 
atribueixin expressament al Ple. 
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, 
disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de 
crèdit; tot això de conformitat amb el que es disposa el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 
g) Aprovar la liquidació del Pressupost. 
h) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per 
als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 
i) Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i 
sancions, inclosa la separació del servei dels/ es funcionaris/es del Consorci i 
l’acomiadament del personal laboral, donant-ne compte al Ple, en aquests dos últims 
casos, en la primera sessió que celebri. 
j)L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci en les 
matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, 
i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant-
ne compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 
k) La iniciativa per a proposar a la Junta de Govern que proposi al Ple la declaració 
de lesivitat en matèries de la competència de la presidència. 
l) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o 
d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades 
donant-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
m) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les 
ordenances del Consorci, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a 
altres òrgans. 
n) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió d’acord amb la regulació establerta en l’art. 12.g) d’aquests 
Estatuts i estiguin previstos en el Pressupost. 
o) L’adjudicació dels contractes menors i de tot tipus d’import inferior al 2 per cent 
dels recursos ordinaris del Pressupost, donant-ne compte a la Junta de Govern. 
p) Delegar en els/les Vicepresidents/es o en algun/a dels Vocals l’exercici de les 
atribucions compreses en els apartats precedents. La delegació es podrà fer per 
l’ordre de nomenament. 
q) Assumir les competències que li deleguin el Ple o la Junta de Govern 
r) Nomenar el gerent. 
s) Qualsevol altres atribucions no assignades expressament al Ple o a la Junta de 
Govern pels Estatuts. 
Article  14è.  El/la  gerent/a 
14.1 El/la gerent/a tindrà la consideració de directiu públic professional i serà nomenat 
per la Presidència de l’entitat, que n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió 
que tingui, d’acord amb els criteris d’idoneïtat, mèrit i capacitat, mitjançant un 
procediment de selecció que respecti la publicitat i la concurrència i se sotmetrà a la 
relació laboral de caràcter especial d’alta direcció. 
14.2 El/la gerent/a tindrà les següents funcions: 
a)Executar i fer complir els acords del Consorci. 
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b)Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats del Consorci. Dictar instruccions i ordres 
de servei amb aquesta finalitat. 

c)Ordenar els pagaments prèviament autoritzats per la Junta de Govern o, en el seu 
cas, per el/la president/a. 

d)Assistir a les reunions dels òrgans col·legiats del Consorci, amb veu però sense vot. 
e)Presentar els criteris per a l’elaboració del Pressupost del Consorci a la Junta de 

Govern per a la seva aprovació, si escau. 
f)Elaborar una memòria de gestió anual del Consorci, si la Presidència estima oportú 

requerir-la, sotmetre-la a estudi i aprovació del Ple dins del primer trimestre de 
cada any. 

g)Coordinar i dirigir els recursos humans i coordinar els recursos tecnològics, jurídics i 
financers assignats. 

h)Proposar millores als òrgans de govern, difondre i implantar les polítiques i sistemes 
que han de permetre innovar per a poder respondre a les necessitats del 
Consorci i garantir la qualitat tant dels processos com dels serveis. 

i)Assessorament i recolzament als ajuntaments consorciats i beneficiaris, 
administració hidràulica, empreses concessionàries en cas que n’hi hagi, i en 
general a totes les empreses vinculades al Consorci gestionant les incidències i 
fent propostes de millora. 

j)Formular i presentar per a l’aprovació dels òrgans de govern les propostes de 
resolució, així com el programa de treball i inversions per a cada exercici anual. 
Formular el pressupost anual i fer-ne el seguiment. 

k)Les demés funcions de gestió que el/a president/a, la Junta de Govern i el Ple li 
encomanin. 

CAPÍTOL 3. RÈGIM DE FUNCIONAMENT. 
Article 15è. Règim general de funcionament. 
El règim de sessions i acords del Consorci i el seu funcionament, s’adaptarà a la 
legislació de règim local, sens perjudici de les particularitats derivades de 
l’organització pròpia del Consorci. 
Article 16è. Sessions. 
16.1 El Ple celebrarà tres sessions ordinàries anuals com a mínim, una 
preferentment dintre del tercer trimestre de cada any per a la presentació i proposta 
d’aprovació del Pressupost del Consorci. Les sessions del Ple no son públiques. 
16.2 La Junta de Govern, en el moment de la seva constitució, determinarà la 
periodicitat de les sessions, sens perjudici de les sessions extraordinàries que siguin 
convocades per el/la president/a o proposades per la tercera part dels seus 
membres. En qualsevol cas el/la president/a haurà de convocar la reunió sol·licitada 
dins dels deu primers dies hàbils següents al de la presentació de la sol·licitud. 
16.3 A requeriment del president a  les reunions podran assistir-hi, amb veu però 
sense vot, tècnics o personal especialitzat que convingui escoltar en algun 
assumpte o assumptes determinats. 
16.4 Cada vegada que es celebri sessió del Ple i de la Junta de Govern, s’aixecarà 
la corresponent acta, que un cop aprovada en la següent sessió, serà transcrita en 
el respectiu Llibre d’actes. 
16.5 Es podran constituir, convocar i celebrar sessions i adoptar acords dels òrgans 
col·legiats íntegrament telemàtics quan concorrin les situacions extremes i molt 
excepcionals previstes en la legislació de règim local.  
Els/les membres dels òrgans col·legiats que tinguin baixa per risc durant l’embaràs, 
que gaudeixin del permís de maternitat o paternitat, així com aquells que pateixen 
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una malaltia prolongada greu que de forma clara i justificada impedeixi la seva 
assistència personal a una sessió, podran assistir a distància a les sessions dels 
òrgans col·legiats mitjançant videoconferència o altre procediment similar, 
participant en la votació dels assumptes a tractar, sempre que s’asseguri, per 
mitjans electrònics, telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut 
de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen. A aquests 
efectes, s’haurà de comunicar amb temps suficient per habilitar l’assistència a 
distància. 
S’exclou d’aquesta possibilitat de participació a distància el Ple de constitució d’inici 
de mandat. 
Article 17è. Acords. 
17.1 Els acords del Ple i de la Junta  de Govern s’adoptaran per majoria simple dels 
membres presents, procedint-se en cas d’empat en la forma previnguda en la vigent 
normativa de règim local. 
17.2 Serà precís la majoria absoluta del número legal de membres del Consorci per a 
la validesa dels acords del Ple  que s’adoptin en les matèries següents: 
a) Modificació dels Estatuts. 
b) Incorporació o separació de membres del Consorci. 
c) Concert d’operacions de crèdit que superin el 5% dels recursos ordinaris del 
pressupost i/o superin els 5 anys de termini de devolució. 
d) Autorització per a prestar temporalment serveis a ens no consorciats. 
Article 18è. Eficàcia dels acords per a les entitats consorciades.- 
Les decisions i acords del Consorci obligaran a les corporacions locals i entitats 
consorciades, i als membres no consorciats autoritzats quan els afectin, 
particularment seran obligatòries les Condicions Generals dels serveis que aprovi el 
Ple . 
CAPÍTOL 4. RÈGIM FINANCER. 
Article 19è. Recursos econòmics. 
La Hisenda del Consorci, estarà constituïda pels següents recursos econòmics: 
a) Ingressos de dret privat. 
b) Rendiment d’explotació de serveis. 
c) Subvencions i d’altres ingressos de dret públic. 
d) Taxes, tarifes, preus públics i contribucions especials per a l’execució d’obres o 

serveis. 
e) Aportacions de les entitats consorciades, en les quanties i formes que es 

determinin. 
f) Els procedents d’operacions de crèdit. 
g) Multes. 
h) Prestacions patrimonial de caràcter públic. 
i) Qualsevol altre ingrés o recurs que autoritzi la legislació vigent. 
En cas d’incompliment dels compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus 
per part d’un ens consorciat, el seus representants podran participar en les 
deliberacions dels òrgans de govern però, si en el moment de la celebració no estan 
al corrent de pagament, no tindran dret a vot i poden veure limitades les activitats del 
Consorci en el seu municipi en la forma que es determini en les Condicions Generals 
dels serveis que aprovi el Ple. 
En relació a la gestió, recaptació i revisió administrativa,  es podrà delegar les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació en la Diputació de Girona a 
través de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis (XALOC) de conformitat amb 
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l’article 7 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
Article 20è. Finançament d’obres i serveis. 
Per a l’execució de les obres i la prestació dels serveis es confeccionarà el 
corresponent projecte, en el que es determinarà el sistema de finançament que 
procedeixi, en consonància amb els recursos senyalats en els articles precedents. 
Article 21è. Programa i pressupostos del Consorci. 
El Consorci podrà desenvolupar la seva actuació conforme a un programa general 
d’activitats. La seva vigència s’estendrà al període que es senyali, i formarà un 
pressupost únic ordinari anual de funcionament i d’inversions, ajustant-se l’establert 
en la legislació de règim local. 
Article 22è. Dipòsit de fons. 
Els fons econòmics del Consorci es custodiaran en els bancs i caixes amb els que 
es contracti el servei de Tresoreria. 
Article 23è. Comptabilitat i rendició de comptes. 
El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la Diputació de 
Girona i s’ajustarà a l’establert així mateix, en la vigent normativa de règim local i 
general pressupostària. 
CAPÍTOL 5. RÈGIM JURÍDIC. 
Article 24è. 
Els actes del Consorci es regiran per les lleis reguladores del règim jurídic del sector 
públic i del procediment administratiu, la legislació de règim local i aquets Estatuts. El 
Règim del personal, el pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer, 
patrimonial i de contractació es subjectarà a les normes de la Diputació de Girona 
com administració d’adscripció. 
CAPÍTOL 6. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ. 
Article 25è. Modificació dels Estatuts. 
La modificació d’aquests Estatuts, previ acord del Ple amb el quòrum establert en 
l’article 17.2 haurà de ser ratificat per la totalitat dels ens consorciats i aprovada amb 
les mateixes formalitats seguides per a la seva aprovació, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 313 del decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Quan no s’obtingui la ratificació de totes els ens consorciats, però sí de la majoria 
absoluta dels mateixos, els que no hagin ratificat la modificació podran optar per 
acceptar, no obstant, la voluntat majoritària i continuar consorciat o separar-se del 
Consorci. 
Article 26è.  Separació de membres del Consorci. 
26.1. Qualsevol entitat consorciada podrà separar-se del Consorci sempre que 
compleixi les següents condicions: 
a) Preavís d’un any dirigit a la Presidència del Consorci. 
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i 

garantir el compliment de les obligacions pendents. La separació no podrà 
comportar pertorbació per a la realització de qualsevol dels serveis o activitats del 
Consorci, ni perjudici pels interessos públics al mateix encomanats. 

26.2. La Presidència del Consorci notificarà als membres de la corporació l’exercici 
del dret de separació per part d’una entitat consorciada en el termini de tres mesos 
comptadors a partir del primer dia hàbil següent a la recepció del preavís regulat en 
l’apartat anterior. 
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26.3 En cas que els membres restants del Consorci no efectuïn cap manifestació 
durant el termini de tres mesos comptadors a partir del primer dia hàbil següent a la 
recepció de la notificació de la Presidència del Consorci es considerarà en tot cas 
que acorden la seva continuïtat en el Consorci. 
La continuïtat del Consorci serà ferma, malgrat que algun o alguns altres membres 
del Consorci hagin notificat a la Presidència de la corporació que opten per la 
dissolució a conseqüència de l’exercici del dret de separació del que porta causa la 
notificació. Els membres que optin per la dissolució del Consorci quedaran separats 
de la corporació. 
26.4 En tot el que no estigui previst en aquests estatuts, s’aplicarà supletòriament 
allò disposat en els articles 125 i 126 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim 
jurídic del sector públic    
Article 27è. Dissolució i liquidació del Consorci. 
a) El Consorci es podrà dissoldre per la total realització del seu objecte i mitjançant 
acord del Ple, adoptat per majoria absoluta, que haurà de ser ratificat per les entitats 
públiques consorciades. 
b) L’acord de dissolució determinarà la forma en que s’hagi de procedir per a la 
liquidació dels bens drets i obligacions del Consorci i la reversió de les obres i 
instal·lacions existents a favor de les entitats consorciades. 
c) En tot el que no estigui previst en aquests estatuts, s’aplicarà supletòriament 
allò disposat en l’article 127de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del 
sector públic. 
CAPÍTOL 7. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
L’aprovació dels presents Estatuts suposa la modificació dels Estatuts del Consorci 
de la Costa Brava aprovats el desembre de 2014 i publicats al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 116 de 17 de juny de 2015, els quals quedaran derogats en el 
moment de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts. 
CAPÍTOL 8. DISPOSICIÓ FINAL 
L’entrada en vigor dels presents Estatuts es produirà una vegada realitzada la 
tramitació de l’expedient de modificació d’Estatuts, l’endemà de la publicació dels 
mateixos al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
ANNEX. Entitats integrants del Consorci d’aigües de la Costa Brava Girona 
1.Diputació de Girona 
Tram Nord. Municipis de l’Alt Empordà  
2. Ajuntament de l’Armentera  
3. Ajuntament de Cadaqués  
4. Ajuntament de Castelló d’Empúries  
5. Ajuntament de Colera  
6. Ajuntament de Garriguella  
7. Ajuntament de l’Escala  
8. Ajuntament de Llançà  
9. Ajuntament de Palau-saverdera  
10. Ajuntament de Pau  
11. Ajuntament de Pedret i Marçà  
12. Ajuntament de Portbou 
13. Ajuntament de El Port de la Selva  
14. Ajuntament de Roses  
15. Ajuntament de Sant Pere Pescador  
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16. Ajuntament de La Selva de Mar  
17. Ajuntament de Vilajuïga  
Tram Centre. Municipis del Baix Empordà  
18. Ajuntament d’Albons  
19. Ajuntament de Bellcaire d’Empordà  
20. Ajuntament de Begur  
21. Ajuntament de Calonge i Sant Antoni  
22. Ajuntament de Castell-Platja d’Aro  
23. Ajuntament de Colomers  
24. Ajuntament de Mont-ras  
25. Ajuntament de Jafre  
26. Ajuntament de Palafrugell  
27. Ajuntament de Palamós  
28. Ajuntament de Palau-sator  
29. Ajuntament de Pals  
30. Ajuntament de Regencós  
31. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols  
32. Ajuntament de Santa Cristina d’Aro  
33. Ajuntament de la Tallada d’Empordà  
34. Ajuntament de Torrent  
35. Ajuntament de Torroella de Montgrí  
36. Ajuntament d’Ullà  
37. Ajuntament de Vall-llobrega  
38. Ajuntament de Verges  
Tram Sud. Municipis de la Selva i el Gironès  
39. Ajuntament de Blanes  
40. Ajuntament de Campllong  
41. Ajuntament de Caldes de Malavella  
42. Ajuntament de Cassà de la Selva  
43. Ajuntament de Llagostera  
44. Ajuntament de Llambilles  
45. Ajuntament de Lloret de Mar  
46. Ajuntament de Riudellots  
47. Ajuntament de Tossa de Mar  
48. Ajuntament de Vidreres” 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de 
l'Aigua (CCB-ELA).” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt següent, el setè, que és la 
ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de la Costa Brava - Entitat 
Local de l’Aigua. Aquesta ratificació, aquests estatuts, es varen modificar per part del 
plenari del Consorci i, en tot cas, ara han de ser ratificats pels 27, més la Diputació, 
pels 28 membres inicials, fundadors, del Consorci de la Costa Brava. 
Hi ha algú que no està mutat, si us plau. Bé, gràcies, senyor Ayats. 
I, en tot cas, aquests estatuts ara han de ser ratificats abans de final d’any pels 
plenaris, com els hi deia jo, dels 27 ajuntaments més la Diputació. Estatuts que 
bàsicament el que posen és l’actualització del consorci com a entitat local de l’aigua, 
en el segle complert. I també l’actualització i alhora també la incorporació, i això és 
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bàsic, la incorporació dels 20 membres nous del Consorci de la Costa Brava. Per tant, 
és a dir que aquí el que es fa és una situació que no era il·legal, que era al·legal, en el 
sentit que es donava servei a ajuntaments, el qual unes canonades, o bé d’aigües 
brutes o bé d’aigües netes, depèn el que fos, doncs se’ls hi donava servei perquè 
l’ajuntament tenia una necessitat però no formava part del consorci. Després això 
l’any passat, només acabar la legislatura, jo no vaig delegar precisament la 
presidència sinó que el president de la Diputació n’és president nat, en aquest sentit, i 
era per entomar aquesta reforma, tant d’estatuts com aquesta reforma d’incorporació 
de 20 nous ajuntaments en el Consorci de la Costa Brava per tenir una situació 
extraordinàriament, diguem, arreglada, neta i posada on toca. És evident que a això hi 
havia d’estar d’acord tothom. És això, vàrem fer jornades ja l’any passat. Vàrem fer 
jornades amb tots els ajuntaments que s’havien d’incorporar, explicant el com i el 
perquè s’havia de fer, tothom hi va estar d’acord i el plenari dels 28 que hi havia 
d’inicis i fundadors, doncs també varen estar d’acord en què arreglarien aquesta 
situació i en tot cas que aquest consorci tingués uns estatuts adequats al que és avui 
una entitat local de l’aigua i alhora també que hi hagués l’oportunitat bàsica i 
fonamental, que és per això que també s’ha corregut més en aquest sentit a fi i efecte 
de poder incorporar aquests 20 ajuntaments més i avui ja estaríem amb 48 membres: 
la Diputació de Girona i 47 ajuntaments. Això és el que hem de ratificar a tots els 
plenaris dels 28 membres antics, per dir-ho d’alguna manera, no? De 22 membres 
fundadors. I per tant, això avui ens toca passar-ho en aquest plenari de la Diputació 
de Girona i dir-los-hi que amb satisfacció ho faig perquè en tot cas hem posat ordre, 
hem regularitzat, tota aquesta situació del consorci i també hem adequat uns estatuts, 
aquelles petites modificacions que calia fer i sobretot també nomenar el consorci, que 
és una entitat local de l’aigua. I, per tant, des d’aquest punt de vista, els hi poso a la 
ratificació. Alguna consideració per part de vostès? 
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Sí, jo, president. Sí, la seva defensa 
aferrissada del fet que estan posant orde ens fa pensar que abans no n’hi havia gaire. 
En tot cas, ens plantegen la ratificació dels nous estatuts del Consorci Costa Brava. 
De fet, que el nou Consorci d’Aigües de la Costa Brava – Girona, em penso que 
aquest és el nou nom que han previst per aquest consorci. Nosaltres hi votarem en 
contra. Votarem en contra, d’una banda perquè creiem que aquests nous estatuts no 
suposen cap avanç en termes de democràcia interna d’aquest ens. Perquè, tot i que 
els protagonistes havien de ser els municipis que reben aquest servei, la presidència 
es continua fer recalc en el president de la Diputació. I, a més a més, no s’ha habilitat 
cap mecanisme de selecció democràtica d’aquesta presidència. Però, a més a més, 
tampoc es preveu la incorporació ni d’entitats com Aigua és vida o com el mateix 
Consorci del Ter, o fins i tot de la Generalitat, que podrien formar part d’aquest eix. O 
podrien com a mínim ser contemplats als espais de decisió per donar veu aportant 
una visió diferent dels mateixos ajuntaments, per un sector clau importantíssim en la 
gestió de l’aigua.Tampoc entenem que els representants dels ajuntaments recaiguin 
sempre a l’alcaldia i no en la regidoria responsable en el tema de la gestió de l’aigua. 
O fins i tot que només es proveeixin tres sessions anuals o que no hi hagi la 
possibilitat que els ens consorciats puguin forçar una convocatòria o que no es reguli 
tampoc el sistema en aquests estatuts. Per tant, lamentem que aquests estatuts no 
hagin servit per aprofitar, per avançar, en termes de participació, democràcia interna i 
de transparència. Però de l’altra banda, també votem en contra perquè entenem que 
aquesta incorporació de més de 20 ajuntaments pot semblar possible però a nosaltres 
ens preocupa. Per què? Doncs ens preocupa perquè totes les noves incorporacions 
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signifiquen més consum d’aigua, i aquesta surt sempre d’allà mateix, sempre d’allà 
mateix: del Ter. Tenim una taula del Ter que va començar a caminar fa uns anys per 
garantir el cabal ecològic d’aquest riu. Un cabal que habitualment no es manté. 
Aleshores, posàvem el focus a l’aigua que es derivava cap a Barcelona. I culpàvem 
Barcelona d’aquesta... que ens traguessin l’aigua del Ter. Però en canvi, resulta que 
mentrestant hi ha qui planteja fer créixer més i més la Costa Brava, i també l’interior 
de les comarques gironines, i això és evident que genera un consum creixent. I 
aquest consum ja supera el previst, i es preveu que segueixi augmentant. Per tant, el 
que nosaltres tampoc avalarem és que sense que hagi un debat previ en aquests 
termes, es vagi augmentant el cabal que s’extreu del riu Ter per donar resposta a 
alguns interessos urbanístics a una costa i un territori ja molt explotat. I entenem que 
quan s’incorporen tots aquests municipis i quan es va donant servei a cada vegada 
més i més municipis i l’aigua surt sempre d’allà mateix, doncs el que s’està fent és 
això, és seguir explotant un riu que està molt explotat. Per això votarem en contra. 
Perquè el consorci és un eix que ens continua generant molts dubtes, i aquestes 
modificacions que es plantegen avui en aquests nous estatuts no ens ajuden a 
resoldre aquests dubtes sinó que encara ens generen més. Tant en termes de 
democràcia i transparència, com he comentat, com també en termes ecològics i de 
protecció del Ter. Moltes gràcies. 
El senyor President intervé i manifesta: Moltes gràcies. La veritat és que, deixi’m-ho 
dir clar i català, se’m fa molt difícil entendre el seu relat. Molt difícil. Perquè vostès han 
passat èpoques dient que el consorci aquí, que el consorci allà, que calia, que no 
calia. Jo penso que quan he dit «posar ordre» no ho he dit perquè hi hagués 
desordre, sinó que he dit que hi havia una situació d’aquests ajuntaments que se’ls 
estava prestant el servei. Per tant, no s’agafa més aigua de la que diu. Per tant, 
aquest discurs que vostè ha dit «això, més aigua d’allà mateix» no és cert. Estem 
donant la mateixa. Estem posant dintre al consorci i integrar aquests ajuntaments que 
ja se’ls hi prestava servei, per tant, en tot cas, no en gastarem més de la que vostè 
deia. I quan parla de democràcia, és clar, en parlem, quina és la democràcia? 
L’assembleària només? És a dir, els alcaldes i regidors d’aquests ajuntaments no han 
sigut escollits democràticament pels seus ciutadans? I, per tant, en el consorci no hi 
representen als alcaldes, que són la màxima expressió de la representativitat 
municipal votada pels seus propis conciutadans? Això no és democràcia? La 
democràcia només ha de ser que ens veiem en una assemblea? Doncs no. 
L’assemblea del poble escull el seu alcalde mitjançant una votació. I si el seu alcalde 
és el representant, ell o a qui delega, en tot cas és aquesta. I si a la presidència de la 
Diputació li recau la presidència perquè els ajuntaments, legítimament i 
democràticament elegits, així ho volen, que és l’origen que en certa manera té una 
altra connotació, que és que consolida aquest consorci la Diputació de Girona. Si 
consolida, el més normal és que la presidència recaigui a qui ho consolida. O és que 
recaurà en un altre ajuntament? No ho sé. Ara, el primer que veig, el de Pau. Si no li 
consolida la presidència, doncs ha de consolidar-li qui realment ho consolida. I, per 
tant, penso que és una decisió absolutament democràtica. Per tant, el que sí que fan 
aquests estatuts és precisament unificar i escriure negre sobre blanc tot allò que ja 
s’estava fent. Només. Nosaltres no anem a buscar clients, el consorci no va a buscar 
clients, no va a buscar municipis. El que sí és cert és que si un municipi té una 
dificultat i li passa la canonada del consorci, el que no li pot dir el consorci és: «Ara no 
li donarem a vostè». Miri, «no beguin aigua», no? Això pot dir-ho vostè, però nosaltres 
no. Perquè nosaltres tenim la responsabilitat precisament. Potser vostè no la té, però 
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nosaltres sí. I per tant, exercint la responsabilitat nosaltres hem de fer-ho. El dia que 
els toqui a vostès aquesta responsabilitat, doncs bé, li diguin a algú: «No, no passi per 
aquí perquè no en consumim més perquè..., doncs a vostè no li donem aigua». Vostè 
no ho farà això. Vostè no ho farà. Per tant, nosaltres evidentment que ens toca fer-ho, 
no ho farem. Però no és cert això que diu que sempre s’agafa aigua del Ter. Aquí hi 
ha moltes captacions també dels diferents municipis que s’agafen. També hi ha altres 
associacions com, n’hi ha una a Palafrugell, em sembla a Regencós, Begur, Pals, 
etcètera; que hi ha unes comunitats regants, etcètera, que en el qual també 
subministren aigua potable. I això ho estem fent i al consorci ens estem platejant 
inclús alguna incorporar-la a dintre. És a dir, adquirir els drets, etcètera, de l’aigua. 
Per tant, no tota l’aigua que subministra el Consorci de la Costa Brava és una aigua 
que surt del Ter. No tota, al contrari. Si n’hi ha d’aqüífers que no són del Ter, que són 
aqüífers de cada ajuntament, primer s’agafa la dels aqüífers i després la del Ter. I 
això, aquest consorci sempre ho ha tingut clar de fer això. I, per tant, jo li pregaria 
que, depèn quines afirmacions, escolti, amb molt de gust explicar-li, eh? Amb molt de 
gust explicar-li d’on surt l’aigua, com i de quina manera. Perquè això de fer una 
generalització d’aquestes molt gratuïta, en aquest sentit, home, per justificar un vot 
contrari, doncs hem de dir com a mínim la veritat. Hi pot haver-hi desconeixement. En 
tot cas, jo em brindo per explicar-li i perquè almenys quan parlem d’això puguem fer-
ho amb coneixement de causa i, per tant, jo li continuo dient, malgrat el seu vot en 
contra, que a la ratificació d’aquests estatuts avui els hi presento amb satisfacció 
perquè, en tot cas, sí que acabem d’arrodonir tots aquells ajuntaments que no hi eren 
però que se’ls hi prestava servei i que havien de ser-hi, etcètera. I, per tant, aquesta 
voluntat de servei no només amb l’aigua sinó amb el sanejament, que també és 
importantíssim, a tots els municipis, perquè és més important econòmicament la part 
de sanejament que la part d’aigua neta, per dir-li d’alguna manera, i que, per tant, 
nosaltres estic segur aquí, darrere d’això, hi ha una molt bona feina. N’estic 
convençut. I ara em corregeixen que he dit bé que la mancomunitat de Palafrugell, 
Begur, Pals i Regencós també és una mancomunitat que, segurament, la voluntat és 
de vagades parlar amb ells i a veure si és possible anar integrant, perquè en certa 
manera també anem integrant aigües de subministrament als diferents ajuntaments i 
no tirar sempre de l’aigua del Ter com deia vostè. Molt bé. Moltes gràcies. 
La diputada senyora Pèlach, intervé i diu: Sí, només per matisar. Perquè, com 
sempre, té aquesta mania de posar paraules en boca meva que jo ni he utilitzat. Jo 
d’assemblea no he parlat. Si vol, en parlem, eh? Quan vulgui, en una ocasió, podem 
parlar del sistema assembleari, de la democràcia que representa el sistema 
assembleari, quan vulgui. Però en tot cas, crec que no era el moment i per això no 
n’he parlat. 
El senyor President, respon: No, el que he dit és que és el mateix. Que quan parlem 
de democràcia, no és només la seva, la democràcia. És la democràcia en general. 
La diputada senyora Pèlach, manifesta: És que jo en cap moment no li he dit. No digui 
que sí que li he dit. I tampoc he dit que això no sigui una decisió democràtica, sinó 
que el que sí que dic és que amb aquests estatuts el que no fem és avançar en 
termes de democràcia interna. En tot cas, una constatació que penso que sí que és 
important, que és l’aigua que s’extreu del Ter per part del Consorci Costa Brava ha 
augmentat, en aquests darrers anys, ha augmentat i això és un fet. I la possibilitat 
d’augmentar-ne, gràcies a unes sol·licituds que es van fer en el seu moment, continua 
encara. Té molt de marge i augmentar-la per sobre d’allò que s’havia previst 
inicialment que garantia el cabal ecològic del Ter. Per tant, aquest és un problema. És 
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un problema greu. I crec que és un tema que s’hauria de debatre i que el Consorci 
Costa Brava hauria de fer-se responsable d’aquest debat. Moltes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Gràcies. No em negarà que vostè ha dit que no era 
prou democràtic el fet que els representants fossin els alcaldes i no els regidors de 
l’àrea, i que no era prou democràtic que el president de la Diputació, elegit 
democràticament igual que els alcaldes i alcaldesses, igual. Jo soc elegit igual que 
vostè, doncs que m’imagino que de forma democràtica el fet que siguin el president o 
els membres del consorci. Per tant, escolti, aquests estatuts si no fossin democràtics 
m’imagino que la Secretaria General de la Corporació, que és la del consorci, ens ho 
hauria esmenat. Bé, moltes gràcies, en tot cas, entenc que si no hi ha cap més 
paraula, serien 26 vots a favor i un vot en contra. Quedarien ratificats aquests 
estatuts. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP) 
 
8. PLE148/000113/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): 
Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a la 
retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l'àmbit de la 
promoció i el desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a 
la XSLPE. (Expedient 2020/6837) 

 
“Antecedents 
 
La llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, regula el marc 
bàsic de les competències locals. Aquesta llei no atribueix a les corporacions locals 
competències directes en matèria de promoció i desenvolupament econòmic local, 
sinó que es troba una connexió indirecta mitjançant competències atribuïdes en 
matèria d'urbanisme i en la introducció de perspectives en matèries de creació 
d'activitat econòmica i creació d'ocupació. Actualment, i arran de la llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local els 
ajuntaments continuen sense disposar expressament de competències en matèria 
d'ocupació i promoció econòmica, però  poden posar en marxa diferents accions 
d'estímul de desenvolupament local, de foment de l'ocupació i de formació en els 
seus respectius territoris. 
 
Així doncs la posada en funcionament per part dels ens locals, de polítiques de 
desenvolupament local és una decisió lliure, i que en tot cas no té un finançament 
garantit, més enllà del que puguin aportar les pròpies hisendes municipals i de les 
transferències rebudes de les administracions superiors.  
 
La major part de les entitats que han posat en funcionament àrees de promoció i 
desenvolupament econòmic local ho han fet contractant personal específic per 
desenvolupar programes destinats a afavorir la creació d’ocupació, la millora de 
l’ocupabilitat, la inserció laboral i la qualitat de l’ocupació, actuacions que facilitin el 
suport directe a la creació, consolidació, creixement o replantejament d’empreses, així 
com promoure un entorn més favorable al seu desenvolupament i competitivitat, entre 
d’altres actuacions. 
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En aquesta línia de treball, la Diputació de Girona va impulsar la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica l’any 2009 per millorar la capacitació dels municipis i 
de les comarques en la realització de polítiques locals de desenvolupament econòmic 
local. 
Aquest marc de treball ha tingut continuïtat en els períodes 2009-2011, 2012-2015 i 
2016-2019 i el període actual 2020-2023. 
 
Aquest personal tècnic ha estat contractat habitualment mitjançant diferents 
programes subvencionats des de la Generalitat, per citar-ne uns quants podríem 
parlar des de les Escoles Taller, els Plans d’Ocupació, el programa d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local (AODL), el programa Catalunya Emprèn, entre 
d’altres. 
 
Aquests programes solen anar vinculats a un pla de treball que en cada cas es 
diferent, (anual, quadriennal, etc.) el que tenen en comú aquests programes és que 
anualment s’ha de sol·licitar la subvenció i s’ha de fer el contracte de nou. 
La llei no permet la concatenació de contractes a partir del tercer any i es constata 
que moltes entitats de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica no poden 
consolidar les places subvencionades pel SOC i altres subvencions com Catalunya 
Emprèn. De manera que tot i justificar un pla de treball adequat, els projectes no 
tenen la continuïtat necessària per manca de personal.  
 
Aquest fet suposa una pèrdua de talent i de recursos, ja que les administracions 
formen especialistes en les diferents temàtiques de l’àmbit de la promoció i el 
desenvolupament econòmic local (comerç, emprenedoria, mercat de treball, teixit 
productiu, desenvolupament rural).  
 
El servei de Promoció i Desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona, 
coneixedor d’aquesta situació vol donar suport a les entitats que apostin per la 
consolidació d’aquest personal, proporcionant uns ajuts durant els tres anys de 
contracte, i per això s’han redactat unes bases reguladores de subvencions per a la 
retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el 
desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE. 
 
L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
D’acord al Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, aprovat en sessió ordinària de 
17 de desembre de 2019, el Ple de la Diputació aprovarà anualment l’actualització del 
present Pla Estratègic de subvencions d’acord amb els modificacions que, 
eventualment, es produeixin en relació al mateix. 
 
Vist que la present línia de subvencions no està inclosa en el Pla Estratègic, es 
proposa al Ple la seva inclusió en la propera modificació del mateix. 
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El contingut i la tramitació de les bases reguladores de subvencions que es 
transcriuen en aquest informe s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
L’òrgan competent per aprovar les bases esmentades és el Ple de la Diputació. 
 
L’expedient no té contingut econòmic i no està subjecte a fiscalització. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple que 
adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Proposar al Ple la inclusió de la línia de subvencions per a la retenció de 
talent i consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament 
econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE a la propera modificació del Pla 
Estratègic de subvencions 2020-2023. 
 
SEGON. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions per a la retenció 
de talent i consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el 
desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE , del Servei de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, les quals es transcriuen a continuació: 
“Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per a la retenció de 
talent i consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i el 
desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE  
Preàmbul 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, regula el marc 
bàsic de les competències locals. Aquesta llei no atribueix a les corporacions locals 
competències directes en matèria de promoció i desenvolupament econòmic local, 
sinó que s’hi estableix una connexió indirecta mitjançant competències atribuïdes en 
matèria d’urbanisme i per mitjà de la introducció de perspectives en matèries de 
creació d’activitat econòmica i creació d’ocupació. Actualment, i arran de l’entrada en 
vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, tot i que els ajuntaments continuen sense disposar 
expressament de competències en matèria d’ocupació i promoció econòmica, sí que 
poden posar en marxa diferents accions d’estímul de desenvolupament local, de 
foment de l’ocupació i de formació en els territoris respectius. Finalment, l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya en l’article 84 estableix les competències pròpies dels 
governs locals, entre les quals hi ha la regulació de l’establiment d’autoritzacions i 
promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter 
comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació. 
Així doncs, la posada en funcionament, per part dels ens locals, de polítiques de 
desenvolupament local és una decisió lliure i que, en tot cas, no té un finançament 
garantit, més enllà del que puguin aportar les mateixes hisendes municipals i de les 
transferències rebudes de les administracions superiors.  
La majoria de les entitats que han posat en funcionament àrees de promoció i 
desenvolupament econòmic local ho han fet contractant personal específic per 
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desenvolupar programes destinats a afavorir la creació d’ocupació; la millora de 
l’ocupabilitat, la inserció laboral i la qualitat de l’ocupació, i actuacions que faciliten el 
suport directe a la creació, la consolidació, el creixement o el replantejament 
d’empreses, així com a promoure un entorn més favorable al seu desenvolupament i 
a la seva competitivitat, entre altres actuacions. 
En aquesta línia de treball, la Diputació de Girona va impulsar la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), l’any 2009, per millorar la capacitació dels 
municipis i de les comarques en la realització de polítiques locals de 
desenvolupament econòmic local. Aquest marc de treball ha tingut continuïtat en els 
períodes 2009-2011, 2012-2015 i 2016-2019, i en el període actual, 2020-2023. 
El personal tècnic esmentat ha estat contractat generalment mitjançant diferents 
programes subvencionats per la Generalitat, com per exemple, el Programa d’Agents 
d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), el programa «Catalunya emprèn», 
dispositius d’orientació laboral i prospectors laborals en els programes «30 Plus», 
«Ubica’t», «Treball als barris» o «Treball a les 7 comarques», entre d’altres. 
Aquests programes solen anar vinculats a un pla de treball que en cada cas és 
diferent, (anual, quadriennal, etc.). I tenen en comú que anualment s’ha de sol·licitar 
la subvenció i s’ha de formalitzar el contracte de nou o bé prorrogar-lo. 
La llei no permet la concatenació de contractes a partir del tercer any, i es constata 
que moltes entitats de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 
no poden consolidar les places subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) o dependents d’altres subvencions de la Generalitat, de manera que, tot i 
justificar un pla de treball adequat, els projectes no tenen la continuïtat necessària per 
manca de personal.  
Aquest fet suposa una pèrdua de talent i de recursos, ja que les administracions 
formen especialistes en les diferents matèries de l’àmbit de la promoció i el 
desenvolupament econòmic local (comerç, emprenedoria, mercat de treball, teixit 
productiu, desenvolupament rural) que després no es poden consolidar. 
El servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, 
coneixedor d’aquesta situació, pretén donar suport a les entitats que apostin per la 
consolidació d’aquest personal, proporcionant uns ajuts durant els tres anys del 
contracte.  
1.Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Girona per a la retenció de talent i la consolidació de 
personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local. 
2.Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es comparen les sol·licituds que es presenten 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 que recullen aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguen tenen caràcter finalista, no generen cap dret a 
obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3.Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es fa en el 
termini establert en la convocatòria i en les condicions que determinen aquestes 
bases. 
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Només s’accepta despesa de personal. 
4.Destinataris i requisits 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
entitats locals que estiguin adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE) de menys de 50.000 habitants i que en el moment de la 
sol·licitud tinguin personal contractat en l’àmbit de la promoció econòmica que 
compleixi com a mínim el tercer any de contracte consecutiu vinculat a un programa 
subvencionat per la Generalitat i que acreditin l’interès per consolidar aquest lloc de 
treball en la plantilla de l’entitat. 
També hi poden concórrer aquelles entitats que no estiguin directament adherides a 
l’XSLPE, però que tinguin delegada la promoció econòmica a una entitat adherida a 
l’XSLPE. 
En el cas d’entitats supramunicipals adherides a l’XSLPE no procedeix la limitació per 
nombre d’habitants, però caldrà garantir que el pla de treball del personal a consolidar 
està dirigit principalment a la dinamització dels municipis de menys de 2.500 habitants 
del seu àmbit territorial que no disposin de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i 
el desenvolupament econòmic local. 
4.1. Acreditació dels requisits 
Cal aportar com a mínim tres resolucions positives i consecutives del programa que 
subvenciona el personal en alguna de les modalitats de contractació de personal, així 
com la declaració responsable del / de la representant legal de l’entitat sobre el 
compromís d’incorporar la plaça en l’oferta pública d’ocupació de l’entitat abans de 
tres anys de la data d’inici de l’activitat subvencionada. 
La declaració ha de recollir que en l’exercici pressupostari immediat a la sol·licitud es 
crearà la plaça en la plantilla i en la relació de llocs de treball de l’entitat, o bé que la 
plaça i el lloc de treball ja estan creats en els instruments d’ordenació de personal 
corresponents, que són la plantilla, per a les places, i la relació de llocs de treball, per 
als llocs de treball. 
Així mateix, per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants 
han de complir els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en la convocatòria pluriennal ni, si s’escau, en les ampliacions 
acordades. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin 
específicament en cada convocatòria.  
La quantia de la subvenció ve determinada per l’anualitat corresponent. En la primera 
anualitat, es pot obtenir un màxim de 30.000 euros; en la segona anualitat, un màxim 
de 20.000 euros, i en la tercera anualitat, un màxim de 10.000 euros.  
Cada sol·licitud s’avalua d’acord amb els criteris que recull el punt sisè, 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. 
L’import de la subvenció concedida no pot ser superior a 60.000 € en el total 
d’anualitats establertes a la convocatòria. 
6.Criteris de valoració 
Les sol·licituds presentades es valoren segons aquests criteris: 

1.Acreditació de més de tres resolucions positives del programa que subvenciona 
el personal per a la contractació  o renovació de la persona esmentada en el 
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marc de la convocatòria dels AODL, de «Catalunya emprèn» o similar (fins a 
50 punts):  

a.3 anys:30 punts 
b.4 anys:40 punts 
c.5 anys:50 punts 

2.Categoria del contracte: 
Acreditació que el contracte és de la categoria A1: 15 punts 
Acreditació que el contracte és de la categoria A2: 10 punts 

3.Adhesió a la XSLPE: 
a.Durant el període actual (2020-2023):10 punts 
b.Durant el període precedent (2016-2019):    5 punts 

4.Pla de treball, per tres anys, del tècnic/a per al / a la qual se sol·licita la 
subvenció: fins a 25 punts 

Per poder obtenir la subvenció cal assolir un mínim de 60 punts. 
Les sol·licituds s’ordenen per ordre de puntuació i, un cop ordenades, es fa el 
repartiment d’acord amb l’import que se sol·liciti i el finançament màxim que s’hagi 
fixat, fins que s’acabi el crèdit destinat a la convocatòria. 
7.Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar a la Diputació pel canal electrònic o telemàtic i en 
el termini que estableix la convocatòria. Cada peticionari pot presentar una única 
sol·licitud. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
Les sol·licituds, emplenades degudament, han d’estar signades digitalment per la 
persona interessada o per la que representa 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 sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació següent: 
Acreditació de, com a mínim, tres resolucions positives del SOC per a la 

contractació o renovació de la persona esmentada en el marc de la 
convocatòria dels AODL, de «Catalunya emprèn» o similar.  

Acreditació que el personal tècnic objecte de la sol·licitud està en el tercer any de 
contracte per una obra o servei determinat o contracte equivalent. 

Acreditació que la selecció de la persona es va fer d’acord amb els principis de 
mèrit, igualtat i capacitat. 

Pla de treball, per tres anys, del tècnic/a per al /a la qual se sol·licita la 
subvenció. 

Declaració responsable de l’entitat, en què adopta el compromís d’incloure tant 
en la relació de llocs de treball com en la plantilla la plaça de tècnic/a de 
promoció econòmica, o la designació que correspongui. 

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

La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari/ària que estableixen aquestes bases. 

L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris que estableixen 
aquestes bases. 

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

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

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

Vocals:  la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, o la 
persona en qui delegui, i com a mínim un tècnic/a del servei de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. 

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, la qual 
resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre 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 perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat 
a la convocatòria, en què cal indicar la puntuació aconseguida.  
La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i 
també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’adoptar la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
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resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, l’entitat beneficiària l’ha d’acceptar, 
emplenant i presentant un formulari normalitzat, en el termini màxim d’un mes, i 
també ha d’acceptar les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
aplicables. 
11.Justificació 
11.1. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de justificar la subvenció per via electrònica o telemàtica i 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament, 
que està disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat).  
La justificació de la subvenció s’ha de fer parcialment per a cadascuna de les 
anualitats concedides, com a molt tard dos mesos després de la finalització de l’any 
(aquest termini és improrrogable), i s’ha d’acompanyar de la documentació següent:  

1r any: 
oMemòria de les activitats realitzades en aquella anualitat en el mateix format 

que demana el SOC. 
oNòmines, relació nominal de treballadors (RNT) i relació de liquidació de 

cotitzacions (RLC) de la persona contractada. 
oCertificat del secretari/ària sobre l’acord del Ple de la creació de la plaça i el 

lloc de treball de tècnic/a de promoció econòmica, o la designació que 
correspongui, en la plantilla i en la relació de llocs de treball, com a 
personal laboral fix o funcionari de carrera.  

2n any: 
oMemòria de les activitats realitzades en aquella anualitat en el mateix format 

que demana el SOC. 
oNòmines, relació nominal de treballadors (RNT) i relació de liquidació de 

cotitzacions (RLC) de la persona contractada. 
oSi no s’ha aportat el primer any, certificat del secretari/ària sobre l’acord del 

Ple de la creació de la plaça i el lloc de treball de tècnic/a de promoció 
econòmica, o la designació que correspongui, en la plantilla i en la relació 
de llocs de treball, com a personal laboral fix o funcionari de carrera. 

3r any: 
oMemòria de les activitats realitzades en aquella anualitat en el mateix format 

que demana el SOC. 
oNòmines, relació nominal de treballadors (RNT) i relació de liquidació de 

cotitzacions (RLC) de la persona contractada. 
oAcreditació de la consolidació de la plaça, com a personal fix de l’ajuntament,  

mitjançant l’acta de presa de possessió com a funcionari de carrera o bé del 
contracte laboral del treballador/a subvencionat. 

En el cas que l’ajuntament no hagi tingut una taxa de reposició o d’estabilització 
de personal temporal en cap de les anualitats objecte de la subvenció i que, per 
aquest motiu, no hagi pogut consolidar la plaça, podrà sol·licitar una pròrroga 
d’execució de l’actuació subvencionada abans que finalitzi el termini d’execució 
del tercer any.  
Aquesta pròrroga d’execució l’atorga amb caràcter discrecional l’òrgan 
competent de la Diputació, per tal de facilitar la consolidació de l’estructura. La 
pròrroga esmentada es pot sol·licitar una sola vegada, és improrrogable i es 
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concedeix per un període màxim d’un any i mig, a comptar de la notificació de la 
resolució de pròrroga. 
La concessió d’aquesta pròrroga no eximeix el beneficiari/ària de la justificació 
de la tercera anualitat, presentant el compte justificatiu juntament amb la 
documentació establerta en aquest apartat, sobre la base de la qual es farà el 
pagament de l’anualitat. 
L’acreditació de la consolidació de la plaça s’ha de justificar en el termini de dos 
mesos, a comptar de la finalització del nou termini d’execució. 
Si en aquest període addicional l’entitat no consolida la plaça objecte de la 
subvenció, s’iniciarà d’ofici el procediment de reintegrament de la totalitat de la 
subvenció. 

Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s’especifiquen a la seu electrònica. 
La documentació s’ha d’adjuntar a la justificació en arxius en format PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i 
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors 
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de 
compressió tipus ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, conforme al dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució.  
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 13 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), 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. 

a.Termini 
La subvenció s’ha de justificar de manera parcial en finalitzar cada anualitat, tal com 
s’estableix en l’apartat anterior. El termini per justificar la darrera anualitat és de dos 
mesos, a comptar del dia següent al de l’acabament del termini d’execució establert 
en la convocatòria.  
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
12.Pagament  
El pagament de la subvenció de cada anualitat, s’efectuarà en concepte de bestreta 
anual previ informe favorable de la persona responsable del centre gestor. 
Caldrà que l’entitat beneficiària accepti específicament la subvenció i les condicions 
en què ha estat atorgada mitjançant certificat d’acceptació de la subvenció, disponible 
a www.ddgi.cat.  
El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant una transferència bancària. 
13.Compatibilitat de les subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre 
tipus d’ajuda. 
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14.Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni 
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.  
15.Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest 
cas, el beneficiari/ària té l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

a)Incompliment de l’objecte de la subvenció, que és la consolidació de la plaça de 
tècnic/a de promoció econòmica, o similar. 

b)Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

c) Incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases. 
d)Altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions. 

El servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 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. 
16.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 estableix l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
17.Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin i que la Llei 
estableix. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres 
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les 
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al 
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, 
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada 
es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació 
detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones 
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
18.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 
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competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
19.Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, en 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi 
al beneficiari/ària, 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. 

20.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 establerts en la legislació aplicable. 
g) Acreditar que la contractació s’ha fet d’acord amb el que estableix la normativa 

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

h) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, 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. 

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

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries 

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

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

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

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

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

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en 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 seran aplicables el 
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions. 
22.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.  
23.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 
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actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
24.Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi 
la modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es 
dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de publicar 
al BOPG.” 
 
TERCER. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites en el punt anterior, per un termini de vint dies hàbils, d’acord 
amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte caldrà 
publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler 
electrònic de la Diputació, així com una referència en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin 
al·legacions o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.  
 
En el supòsit que es formulin al·legacions contra les bases durant el termini 
d’informació pública, se suspendrà la tramitació de la convocatòria si a conseqüència 
de la resolució de les al·legacions es modifiquen les bases.  
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar, i també, si cal, 
perquè rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt vuitè, que és de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local, l’aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a la retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l'àmbit de 
la promoció i el desenvolupament econòmic de les entitats adherides a la xarxa. Té la 
paraula el vicepresident primer, el senyor Pau Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i presenta la proposta de 
la comissió que presideix: Gràcies, president. Bon dia. Es tracta d’una de les mesures 
que es va començar a treballar a partir de la feina i del diagnòstic fet a la taula de 
treball de la COVID que vam organitzar a la Diputació de Girona. I en aquest cas 
despleguem el suport en la part de polítiques actives que poden desplegar els 
municipis, sobretot principalment a través dels AODL, tècnics de promoció 
econòmica. Aquestes bases estan dotades amb un programa plurianual a tres anys 
amb un total de 720.000 euros, 360.000 dels quals es preveu que puguem fer arribar 
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als municipis entre finals de 2020 i principis de 2021. Aquesta actuació està dirigida 
sobretot als ajuntaments de menys de 50.000 habitants que transformin les places de 
tècnics de promoció econòmica AODL amb places fixes i que també formin part, en 
aquest cas, de la xarxa XSLPE de promoció econòmica de la Diputació de Girona. 
D’aquesta manera, per una banda, incentivem que els ajuntaments tinguin de manera 
permanent tècnics de promoció econòmica, que són principalment els que acaben 
desplegant polítiques d’ocupació, polítiques de promoció del comerç local, fins i tot, 
en alguns casos, doncs polítiques relacionades amb la promoció del polígons 
industrials, borses de treball, recursos formatius, també. Totes les...  
La diputada senyora Saladich, intervé i diu: Perdoneu, no se sent res. 
El senyor President, diu: Esperin, que li passo el meu micròfon. 
El vicepresident senyor Presas, continua la seva intervenció: Ajuntaments de menys 
de 50.000 habitants ho havíeu sentit o no havíeu sentit res de tota l’estona? Doncs, 
escolteu, independentment dels ajuntaments també s’hi podran acollir els consells 
comarcals i consorcis. En aquest cas per tal de poder-s’hi acollir hauran de realitzar 
programes que estiguin dirigits també als municipis de menys de 250.000 habitants. 
Amb aquesta iniciativa també volem cobrir un ventall de municipis que, en aquest cas, 
sovint no poden disposar d’AODL, però si que intentarem que aquestes polítiques, a 
través dels consells, hi puguin arribar. Res més. No sé si hi ha algun comentari. 
La diputada senyora Laia Pèlach intervé i diu: Bé, nosaltres volíem fer una 
intervenció. Només per anunciar el nostre vot favorable. Volíem comentar que sí que 
entenem que és evident que tenim per davant un repte enorme en relació al 
desenvolupament econòmic i que entenem que aquests agents al territori són claus 
per garantir una mirada local de proximitat en aquestes polítiques que es facin a 
l’àmbit del desenvolupament econòmic. Per tant, entenem doncs que sí que és 
important donar-los estabilitat i suport en la seva feina, i que entenem que això hauria 
de ser una aposta clau en els propers anys i, per tant, per això també a la taula ens 
va semblar oportú. Donar suport a aquesta iniciativa, sí que és veritat que ens hem 
volgut mirar doncs el detall de per què en teníem dubtes que en la situació que es 
troben alguns d’aquests agents que ja estan treballant pels municipis pogués haver-hi 
algun tipus de conflicte per donar estabilitat a la gent que ja està treballant. Ens 
sembla que això està ben resolt i, per tant, esperem que serveixi pel que ha de servir. 
Per donar estabilitat en aquests agents i que pugin treballar de manera tranquil·la i 
amb mirada una mica llarga. 
El senyor President, diu: D’acord, moltes gràcies. Amb aquesta voluntat es fa, 
precisament. Senyor Fernández. 
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Sí, el nostre grup també donarà 
suport a la proposta. Entenem que en aquests moments difícils, tot el que sigui 
potenciar l’Àrea de Promoció Econòmica als ajuntaments és la clau, perquè serem 
davant d’un debat que segurament es posarà inclús a revisar alguns models 
econòmics que hem tingut en el passat i que estem executant en el present i crec que 
aquesta figura ens ha de poder ajudar a incentivar aquesta reflexió i aquest debat. 
Per tant, també és una proposta que surt de la taula, per tant, res a dir en relació al 
punt i, per tant, hi donarem suport. 
El senyor President, comenta: Molt bé, moltes gràcies. Entenc, doncs, que es vota per 
unanimitat? 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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9. PLE148/000116/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 
Econ.. Coop. Loc; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques 
reguladores de subvencions per als ajuntaments per a l'adquisició 
d'habitatges destinats a polítiques socials. (Expedient 2020/8407) 

 
“El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 19 de novembre de 2019, va aprovar 
inicialment les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a 
la realització d’inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, el 
text de les quals apareix publicat íntegrament en el BOPG, núm. 226 de 26 de 
novembre de 2019. 
 
A causa de l’experiència adquirida amb les convocatòries anteriors, es proposa 
modificar les bases específiques reguladores per subvencions als ajuntaments per a 
la realització d’inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, 
modificant la forma de determinar la quantia de les subvencions, eliminant el % 
subvencionable segons el marc poblacional i unificant el criteri del 90% per a tots els 
sol·licitants. També s’incorpora l’acceptació de modificacions substancials un cop 
concedida la subvenció.  
 
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 als ajuntaments per a 
inversions en habitatges destinats a polítiques socials. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a la realització d’inversions en l’adquisició 
d’habitatges destinats a polítiques socials, donant el següent redactat als apartats que 
es detallen a continuació: 
 
A la base específica 5.1 Forma de determinar la quantia de les subvencions 
 
On diu: 
“Les subvencions no excediran els percentatges següents, calculats sobre la base de 
l’import de les despeses subvencionables segons el tram de població: 
  

Tram de població Percentat
ge 

Fins a 1.000 habitants fins al 95 
% 

De 1.001 a 2.000 
habitants  

fins al 90 
% 

De 2.001 a 5.000 fins al 80 
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habitants  % 

De 5.001 a 10.000 
habitants  

fins al 75 
% 

De 10.001 a 20.000 
habitants  

fins al 70 
% 

Més de 20.000 
habitants 

fins al 50 
% 

     ” 
 
Ha de dir: 
“Les subvencions no podran excedir el 90 % de l’import de les despeses 
subvencionables per a l’adquisició de cada habitatge subvencionat.” 
 
A la base específica 15 Modificació de les subvencions 
 
On diu: 
“Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’habitatge o habitatges objecte de la 
subvenció atorgada una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, però 
s’admetran modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte 
en la concessió.” 
 
Ha de dir: 
“Un cop estiguin aprovades les subvencions, i abans que finalitzi el termini de 
justificació, els beneficiaris podran sol·licitar, de manera justificada, el canvi de 
destinació de les subvencions atorgades amb la finalitat de destinar-les a l’adquisició 
d’habitatges socials diferents als sol·licitats inicialment.  
 
Les sol·licituds de canvis de destinació s’hauran de presentar mitjançant el model 
establert per la Diputació, acompanyades de la mateixa informació o documentació 
requerida per a les sol·licituds inicials, i la Junta de Govern de la Diputació serà 
l’òrgan que adoptarà una resolució. Els canvis de destinació no podran comportar un 
augment de les subvencions inicialment concedides, però sí la seva disminució per 
l’aplicació dels criteris de repartiment utilitzats en el càlcul de les subvencions 
concedides inicialment. 
 
No es consideraran com a canvi de destinació les modificacions no substancials dels 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió.” 
 
Segon. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases específiques 
reguladores de subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies 
hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest 
efecte, caldrà publicar un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler 
electrònic de la Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin 
al·legacions o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
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Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir”. 
 
El senyor President, comenta que passaríem al següent punt, que és el novè. 
Modificació de les bases específiques reguladores de subvencions per als 
ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials. Senyor 
Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge, senyor Joaquim Ayats, manifesta: Moltes gràcies. Tal 
com es va comentar a la comissió [...] connectar específicament aquestes 
modificacions. Les bases segueixen els paràmetres i les línies que havíem seguit al 
darrer any, però sí que creiem important, abans de la convocatòria, proposar 
aquestes modificacions. En aquest punt número 9 es tracta del cas de l’adquisició on 
incorporem un canvi. Eliminem la restricció que hi havia segons el marc poblacional, 
segons el percentatge d’habitants que tenia cada municipi, i es fixa un únic 
percentatge d’aquells del 90 %. Aquest es basa una mica en l’experiència que havíem 
tingut en aquests darrers anys i que crèiem que era imprescindible per poder donar 
suport en major proporció de la compra de cada un dels habitatges. Perquè ens 
trobàvem que segurament aquells que eren municipis més grans també tenien uns 
preus més elevats. Llavors, també hi ha una modificació que creiem important, també 
basada una mica en els darrers anys, que són les modificacions per permetre que es 
pugui canviar l’habitatge concedit. No han estat poques les vegades que ens hem 
trobat que un ajuntament que havia seguit tot el procés correctament per presentar-se 
a aquesta subvenció d’adquisició en un moment determinat, fins i tot no 
responsabilitat seva sinó del tercer. No li era possible mantenir l’adquisició per 
aquesta falta de compromís en aquells que li volien comprar. De fet, aquest mateix 
any ens hi hem trobat. Un cas que s’ha tirat enrere, aquell que li venia a vendre, o fins 
i tot algun cas que han fet un canvi de preu. Per tant, entenem que és una mesura 
positiva, que aquests canvis sempre estaran sotmesos als mateixos requisits de les 
bases, però que dona un marge de millora de flexibilitat a aquells ajuntaments que es 
puguin trobar en aquesta situació i que puguin igualment adquirir l’habitatge, perquè 
en definitiva un cop concedits, la voluntat del govern és que es pugui dur a terme i 
que es pugui ampliar el parc d’habitatge municipal de cadascun dels nostres 
municipis. Per això avui els hi proposem aquestes dues modificacions en aquesta 
línia de subvencions. Moltes gràcies. 
El senyor President diu: Gràcies, senyor Ayats. Alguna consideració? Sí, senyor 
Fernández. Ah, perdó. Senyora Pèlach. 
La diputada senyora Pèlach intervé i diu: No passa res. Sí, tant en relació a aquesta 
com la següent, les dues sobre habitatge. Entenem que són unes línies clau i sí que 
volíem dir que el més important serà garantir-los un pressupost suficient perquè hem 
vist que ha augmentat la demanda en els darrers anys i tot fa pensar que seguirà 
augmentant, perquè cada vegada es coneixen més aquestes subvencions, que tenen 
un recorregut bastant recent, i perquè la necessitat també és creixent. I, per tant, 
esperem que el pressupost estigui a l’alçada d’aquesta necessitat creixent. Moltes 
gràcies. 
El diputat senyor Juli Fernández, pren la paraula i manifesta: Sí, el nostre grup anava 
en la mateixa línia. És a dir, són dues línies de subvencions que ja venen d’altres 
exercicis, que avui el que fem són algunes adequacions fruit de la pròpia experiència 
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de les sol·licituds i sí que ens preocupa de cara al futur, que entenc que el govern 
tindrà en compte. És que de cara al futur aquesta línia de subvenció d’habitatges, 
com altres que poden venir en temes molt socials, vinculats a l’àmbit cultural o 
educatiu, o fins i tot esportiu, doncs caldria intentar estar molt atents per les dotacions 
econòmiques. Perquè crec que segurament que en el futur ens trobarem amb molta 
més demanda als propis ajuntaments. I, per tant, el nostre prec seria que, 
evidentment, estem d’acord amb el punt 9 i el 10, seria que estiguem atents a 
l’evolució de quines són les demandes que es fan, quina és la gent que es quedi fora 
perquè realment no pot accedir-hi perquè s’esgota la partida, perquè entenem que 
segurament de cara a un futur molt immediat tindrem molta pressió perquè els propis 
ajuntaments seran els que tindran, perquè són els primers que reben les inquietuds 
els seus ciutadans i ciutadanes, i ells ho intentaran traslladar com els toca a la 
Diputació. Per tant, el nostre prec seria que anem amb compte amb la dotació del 
pressupost perquè segurament caldrà fer un esforç de cara al futur. Estem d’acord 
tant amb el punt número 9 com el 10. 
El diputat senyor Ayats, respon: Sí, d’acord. En primer lloc, agrair el suport en 
aquestes modificacions. I en segon lloc, posar en valor que quan ens hem trobat en 
aquesta situació, com va ser al darrer any, vam poder donar resposta precisament a 
inversions i adquisicions ampliant les partides, tal com preveien les bases de la 
convocatòria d’aquell any. És veritat que hem de fer un plantejament quan es 
produeixi la convocatòria i quan es produeixi l’elaboració del pressupost, però, en tot 
cas, també posar en valor que sí que es va poder donar resposta i que es van trobar 
en aquell moment els recursos, malgrat no era fàcil, per poder anar al màxim que ens 
permetia la convocatòria i per poder, per tant, donar resposta a tots aquells municipis 
que s’havien plantejat. És veritat que entrem en un escenari, que com en altres temes 
que tenim en aquests moments, que és complicat, que l’habitatge en referència a la 
COVID, també és un problema que tenen tots els nostres... i tenim tots els 
ajuntaments, però també és veritat que hem pogut donar resposta amb les limitacions 
pressupostàries que puguem tenir, però estic convençut que el conjunt del govern 
valora l’esforç de cara a la convocatòria i pressupostos. Moltes gràcies. 
El senyor President, intervé i manifesta: Moltes gràcies. Evidentment es recordava 
que en els últims 7 o 8 anys hem passat de 90.000 euros, no sé si era l’any 2011 o 
2012, perquè a polítiques d’habitatge no tocava ni són pròpies de la Diputació, però sí 
que em sembla que aquest any, com deia ara el senyor Ayats, hem passat de 2 
milions d’euros, no? I, per tant, l’evolució en aquest sentit amb els diners, mai són 
infinits, sempre són finits. També és un any que de moment encara no tenim clar si no 
hi ha pressupostos a l’Estat què pot passar al que ens pugui arribar a les diputacions, 
però realment en aquest tema que hi ha aquesta sensibilitat expressada tant per 
vostès com pel diputat Ayats, i demostrada pel govern. Per tant, amb la intenció de 
continuar-ho dotant tant com sigui possible per resoldre, per donar aquest suport als 
ajuntaments. Moltíssimes gràcies. Per tant, entenem que el punt 9è es vota per 
unanimitat. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
10. PLE148/000117/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques 
reguladores de subvencions per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials. (Expedient 2020/8406) 
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“El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 19 de novembre de 2019, va aprovar 
inicialment les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a 
inversions en habitatges destinats a polítiques socials, el text de les quals apareix 
publicat íntegrament en el BOPG, núm. 226 de 26 de novembre de 2019. 
 
A causa de l’experiència adquirida amb les convocatòries anteriors, es proposa 
modificar les bases específiques reguladores per subvencions als ajuntaments per a 
inversions en habitatges destinats a polítiques socials, afegint específicament com a 
destinatari les mancomunitats i incrementant els imports a subvencions per 
actuacions de construcció sostenible i ús de sistemes d’energies renovables. Tot i 
això, no s’incrementa l’import màxim subvencionable de 15.000,00 € per habitatges 
de propietat municipis o 8.000,00 € per habitatges cedits a l’administració. 
 
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 als ajuntaments per a 
inversions en habitatges destinats a polítiques socials. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques 
socials, donant el següent redactat als apartats que es detallen a continuació: 
 
A la base específica 4 Destinataris 
 
On diu: 
“Poden  concórrer  a  la  convocatòria  de  les  subvencions  objecte  d’aquestes  
bases  tots  els  municipis  (ajuntaments,  els  seus  organismes autònoms i les 
societats mercantils de capital íntegrament municipal) inclosos en l’àmbit territorial de 
la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts 
a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la 
normativa que la desenvolupa.” 
 
Ha de dir: 
“Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats mercantils 
de capital íntegrament municipal) i mancomunitats de municipis inclosos en l’àmbit 
territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions 
generals establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en la normativa que la desenvolupa.” 
 
Es suprimeix la base específica 5.4. 
 
A la base específica 6 Criteris de valoració i imports 
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On diu: 
“Imports màxims subvencionables segons actuació: 
 

Adequació a les 
instal·lacions  

Import 
màxim 

Aigua 1.500 € 

Electricitat 1.500 € 

Gas 1.500 € 

Sanejament  1.500 € 

 
 
 
 
 
 

Millora d’aïllament tèrmic i/o acústic Import màxim 

Aïllament total o parcial 6.000 € 

 
 

Millora de tancaments (inclosos vidres): Import màxim 

Exteriors 6.000 € 

Interiors 1.500 € 

Extra específic per accessibilitat 2.000 € 

 
Repassos d’elements de l’habitatge Import màxim 

Pintura, revestiments i mobiliari 1.500 € 

Paviment 2.500 € 

Extra específic per accessibilitat  2.000 € 

 
Ha de dir: 
“Imports màxims subvencionables segons actuació: 
 

Adequació a les 
instal·lacions  

Import 
màxim 

Aigua 1.500 € 

Electricitat 1.500 € 

Gas 1.500 € 

Arranjaments de bany i cuina Import màxim 

Per cada cambra  3.000 € 

Extra específic per accessibilitat per cada 
cambra 

3.000 € 
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Sanejament  1.500 € 

Energies renovables 3.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millora d’aïllament tèrmic i/o acústic Import màxim 

Aïllament total o parcial 6.000 € 

Ús de sistemes sostenibles o ecològics 2.000 € 

 
Millora de tancaments (inclosos vidres): Import màxim 

Exteriors 6.000 € 

Interiors 1.500 € 

Extra específic per accessibilitat 2.000 € 

 
Repassos d’elements de l’habitatge Import màxim 

Pintura, revestiments i mobiliari 1.500 € 

Paviment 2.500 € 

Extra específic per accessibilitat  2.000 € 

” 
A la base específica 8 Procediment de presentació de les sol·licituds 
 
On diu: 
“Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, organisme 
autònom o societat mercantil de capital íntegrament municipal, amb un màxim de 5 
habitatges, que s’ha de presentar en el termini establert en la convocatòria mitjançant 
el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), 
adjuntant-hi els documents necessaris per valorar la sol·licitud, d’acord amb els 
criteris assenyalats a la base 6a. En cas que el dia d’acabament del termini de 
presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà 
el dia hàbil següent. La sol·licitud ha d'estar signada per l’alcalde, mitjançant signatura 
electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'han de presentar per 
via telemàtica a través de les plataformes EACAT.”  
 
Ha de dir: 

Arranjaments de bany i cuina Import màxim 

Per cada cambra  3.000 € 

Extra específic per accessibilitat per cada 
cambra 

3.000 € 

Millores en eficiència energètica 1.000 € 
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 “Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, organisme 
autònom, mancomunitat o societat mercantil de capital íntegrament municipal, amb un 
màxim de 5 habitatges, que s’ha de presentar en el termini establert en la 
convocatòria mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat), adjuntant-hi els documents necessaris per valorar la 
sol·licitud, d’acord amb els criteris assenyalats a la base 6a. En cas que el dia 
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, 
l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. La sol·licitud ha d'estar signada per 
l’alcalde, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat 
certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les 
sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT.”  
 
A la base específica 11 Forma d’acceptació 
 
On diu: 
“Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d'un mes a 
comptar a partir del dia següent al de la notificació de la resolució l'ajuntament  
beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà que les subvencions han estat 
acceptades, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d'aplicació.” 
 
Ha de dir: 
“Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d’un mes a 
comptar del dia següent al de la notificació de la resolució el beneficiari/ària no 
manifesta el contrari, s’entendrà que les subvencions han estat acceptades, així com 
les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.” 
 
Segon. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases específiques 
reguladores de subvencions descrita al punt anterior, pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
al tauler electrònic de la Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi 
formulin al·legacions o reclamacions, la modificació de les bases quedarà aprovada 
definitivament.  
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President, comenta que passem al punt desè, senyor Ayats, que és la 
modificació de les bases, en aquest cas, per les inversions en els habitatges, no? Per 
les obres. 
El diputat senyor Ayats, respon: Sí, molt breu perquè ho hem pogut debatre en 
l’anterior punt. En aquest cas ja, definir bé en el cas de les comunitats, en aquest cas 
es tracta de municipis que són petits i que es puguin presentar conjuntament però que 
quedi definit de quina manera s’han de presentar. I un altre element que sí que volíem 
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destacar, que era el fet que s’afegien dins de les actuacions previstes els aspectes 
d’energies renovables i sistemes constructius sostenibles. Fins a aquest moment, en 
podríem dir que estaven incloses dins del que seria, per dir alguna cosa, actuacions 
en electricitat, i crèiem que era imprescindible que vingués d’aquest apartat especial. 
L’any passat, a les darreres modificacions, incorporàvem els temes d’accessibilitat. 
En aquest cas aquest any la proposta de modificació és fer-ho amb les energies 
renovables i recordar que precisament l’any passat ja van pujar les aportacions que 
es podien fer en cada una de les actuacions i que van passar fins als 15.000 en el cas 
de les propietats municipals i 8.000 en el cas dels cedits. Per tant, proposem 
aquestes dues modificacions, també. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyor Ayats. Com que ja s’han discutit les 
altres, si no hi ha cap més paraula, donaríem també per tancat el tema amb 
l’aprovació per unanimitat. D’acord? 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
11. PLE148/000122/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per 
diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona i altres. (Expedient 2020/818) 

 
“La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació, 
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen 
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals 
de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de 
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan 
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
de la Comunitat Autònoma.  
 
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de 
la corporació la proposta d’ACORD següent:  
 
PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari de l’ajuntament que es 
relaciona a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es 
duu a terme per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla 
de serveis de XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de 
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gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de 
juliol de 2020) que s’especifiquen: 
 
AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA 
 
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 subministraments d’interès general. 

 
Data del Ple: 21/09/2020 
 
AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA 
 
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 subministraments d’interès general. 

 
Data del Ple: 8/09/2020 
 
AJUNTAMENT DE RABÓS D’EMPORDÀ 
 
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 subministraments d’interès general. 

 
Data del Ple: 8/09/2020 
 
AJUNTAMENT DE BEUDA 
 
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 subministraments d’interès general. 

 
Data del Ple: 6/08/2020 
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI 
 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
Impost de Bens Immobles de naturalesa Urbana (IBIU) 
Impost de Bens Immobles de naturalesa Rústica (IBIR) 
Taxa escombraries 
Taxa clavegueram 
Taxa conservació cementiri 
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Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 
 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de 24 
de novembre de 2015. 
 
Data del Ple: 28/09/2020 
 
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 
 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 
Expedients sancionadors de competència municipal per infraccions a les següents 
matèries: 

Soroll i vibracions 
Residus 
Civisme i convivència 
Ocupació de via pública 
Servei de taxi 
Salut pública 
Seguretat ciutadana 

 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
20 de març de 2007. 
 
Data del Ple: 25/08/2020 
 
SEGON. Donar compte de la Revocació de les facultats de gestió, recaptació i 
inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic, al Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany en el Ple extraordinari  de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, de 28 de 
setembre de 2020, 
 
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). 
 
TERCER. Donar compte de la Rectificació de la revocació, per part del Consorci Vies 
Verdes, que es va acordar en la seva Assemblea General de data 26 de maig de 
2020 en el sentit de: 
 
Allà on deia: “Revocar la delegació de totes les facultats de gestió, liquidació i 
recaptació, tant en període voluntari com en període executiu, del preu públic per a la 
prestació del servei de promoció econòmica i turística dels membres que formen part 
del Club d’Agents econòmics de les vies verdes...” 
 
Ha de dir: “Revocar la delegació de totes les facultats de gestió, liquidació i 
recaptació, en període voluntari, del preu públic per a la prestació del servei de 
promoció econòmica i turística dels membres que formen part del Club d’Agents 
econòmics de les vies verdes...” 
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QUART. Donar compte al Ple de la relació d’ens que es subscriuen al Pla de Serveis 
de XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de 
2020) en substitució dels convenis signats vigents fins l’1 d’octubre de 2020. 
 
La Disposició Addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1d’octubre, d’adaptació dels 
convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública estableix que tots els 
convenis hauran d'adaptar-se a la regulació que  d’aquests que es preu a l’article 49, 
en el termini de tres anys a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 
 
No obstant això, pel que fa al termini de vigència del conveni, aquesta adaptació ha 
estat automàtica per aplicació directa de les regles previstes en l'article 49.h).1r. En 
concret, per als convenis que no tinguessin determinat un termini de vigència o, 
existint, tinguessin establerta una pròrroga tàcita per temps indefinit en el moment de 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en aquests casos el termini de vigència del conveni 
s’estableix en quatre anys a comptar des de l'entrada en vigor de la present Llei.  
 
D’aquesta Disposició resulta que el 2 d’octubre de 2020, quedaven sense efecte  -per 
no haver estat adaptats- els convenis subscrits per XALOC i els Ajuntaments/Ens 
relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic,  sense que 
això afecti els acords de delegació adoptats per aquests en el seu moment, atès que 
la seva part dispositiva recull expressament l’abast i contingut de la delegació 
conferida, tot indicant que aquesta es realitza mitjançant el seu Organisme autònom 
XALOC, i de conformitat amb l’establert al Pla de serveis aprovat per l’organisme. 
Delegacions que van ser  acceptats  pel Ple de la Diputació de Girona i publicades 
segons l’establert a l’article  7 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per 
RDLeg 2/2004, de 5 de març. 
 
Tanmateix, amb motiu de la pèrdua de vigència dels convenis subscrits i que 
regulaven el règim jurídic de la delegació entre ambdues administracions, els 
Ajuntaments, que tot seguit sindiquen, han adoptat acord de Ple pel qual es 
subscriuen al Pla de serveis aprovat en el Consell Rector en data 7 de juliol de 2020 
per la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres 
ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona (BOP de Girona núm. 135 
de 15 de juliol), en substitució dels convenis esmentats.  
 
A continuació relacionem als Ajuntaments/ens que ja han pres l’acord d’adherir-se al 
nou Pla de serveis, restant a l’espera de rebre la totalitat, al més aviat possible: 
 
Ajuntament d'Agullana 
Ajuntament d'Aiguaviva 
Ajuntament d'Albanyà 
Ajuntament d'Argelaguer 
Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós 
Ajuntament d'Espolla 
Ajuntament d'Esponellà 
Ajuntament d'Ordis 
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Ajuntament de Bàscara 
Ajuntament de Besalú 
Ajuntament de Bescanó 
Ajuntament de Beuda 
Ajuntament de Biure 
Ajuntament de Bolvir 
Ajuntament de Bordils 
Ajuntament de Borrassà 
Ajuntament de Cabanelles 
Ajuntament de Cabanes 
Ajuntament de Cadaqués 
Ajuntament de Camós 
Ajuntament de Campllong 
Ajuntament de Capmany 
Ajuntament de Cassà de la Selva 
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 
Ajuntament de Castellfollit de la Roca 
Ajuntament de Celrà 
Ajuntament de Cervià de Ter 
Ajuntament de Cistella 
Ajuntament de Colera 
Ajuntament de Corçà 
Ajuntament de Cornellà del Terri 
Ajuntament de Das 
Ajuntament de Figueres 
Ajuntament de Flaçà 
Ajuntament de Forallac 
Ajuntament de Fornells de la Selva 
Ajuntament de Fortià 
Ajuntament de Garrigàs 
Ajuntament de Garriguella 
Ajuntament de l'Escala 
Ajuntament de la Jonquera 
Ajuntament de la Selva de Mar 
Ajuntament de la Vajol 
Ajuntament de la Vall d'en Bas 
Ajuntament de les Planes d'Hostoles 
Ajuntament de Lladó 
Ajuntament de Llagostera 
Ajuntament de Llambilles 
Ajuntament de Llançà 
Ajuntament de Llers 
Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 
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Ajuntament de Madremanya 
Ajuntament de Maià de Montcal 
Ajuntament de Masarac 
Ajuntament de Mieres 
Ajuntament de Mollet de Peralada 
Ajuntament de Mont-ras 
Ajuntament de Montagut i Oix 
Ajuntament de Navata 

Ajuntament de Palafrugell 
Ajuntament de Palamós 
Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia 
Ajuntament de Palau-saverdera 
Ajuntament de Peralada 
Ajuntament de Pont de Molins 
Ajuntament de Pontós 
Ajuntament de Porqueres 
Ajuntament de Quart 
Ajuntament de Rabós 
Ajuntament de Ribes de Freser 
Ajuntament de Sales de Llierca 
Ajuntament de Sant Andreu Salou 
Ajuntament de Sant Climent Sescebes 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 
Ajuntament de Sant Ferriol 
Ajuntament de Sant Gregori 
Ajuntament de Sant Jaume de Llierca 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 
Ajuntament de Sant Martí de Llémena 
Ajuntament de Sant Martí Vell 
Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià 
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro 
Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema 
Ajuntament de Santa Pau 
Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies 
Ajuntament de Siurana 
Ajuntament de Torroella de Montgrí 
Ajuntament de Tortellà 
Ajuntament de Tossa de Mar 
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Ajuntament de Vidrà 
Ajuntament de Vilabertran 
Ajuntament de Vilablareix 
Ajuntament de Viladasens 
Ajuntament de Viladrau 
Ajuntament de Vilafant 
Ajuntament de Vilajuïga 
Ajuntament de Vilamalla 
Ajuntament de Vilanant 
Ajuntament del Far d'Empordà 
Ajuntament del Port de la Selva 
Consell Comarcal del Gironès 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
Consorci de la Costa Brava 
EMD - L'Estartit 
 
CINQUÈ. 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 onzè, que és l’acceptació de la 
delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor 
de la Diputació de Girona i altres. En aquest cas, i després la delegació de XALOC. 
Senyor Jordi Camps, té la paraula. 
El diputat senyor Jordi Camps, intervé i manifesta: Moltes gràcies, president. 
Comentar que, a diferència de la comissió informativa que vam fer la setmana 
passada, hem hagut d’afegir un ajuntament, que és l’Ajuntament de Palafrugell, que 
va entrar la seva petició a l’endemà i l’entraríem per urgència per així, d’aquesta 
manera, evitar que haguem d’esperar un mes més en poder fer aquesta acceptació. 
El senyor President, intervé i diu: Perdoni, senyor Camps. Estarien d’acord amb la 
urgència de Palafrugell? Sí? Doncs acceptada la urgència, passi als temes, senyor 
Camps. 
El diputat senyor Camps, continua amb la seva intervenció: D’acord. Les 
acceptacions que tindríem aquest mes: l’Ajuntament de Garriguella, que ens passaria 
la gestió, inspecció i recaptació en període voluntari executiu de la taxa d’aprofitament 
especial de domini públic local a favor d’empreses explotadores de subministraments 
d’interès general. També ens trobaríem amb l’Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema, 
tindríem l’Ajuntament de Rabós d’Empordà, tindríem l’Ajuntament de Beuda, 
l’Ajuntament de Cornellà de Terri, i finalment doncs l’Ajuntament de Palafrugell, que 
en aquest cas ens passaria la gestió i recaptació en període voluntari executiu dels 
expedients sancionadors de competència municipal per infraccions a les següents 
matèries. Serien soroll i vibracions, residus, civisme i convivència, ocupació de la via 
pública, servei de taxi, salut pública i seguretat ciutadana. Aquests serien els que 
delegarien aquest mes. Moltes gràcies, president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Camps. Alguna consideració? Per 
tant, entenem que queda aprovat per unanimitat. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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12. PLE148/000120/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; DIPSALUT: Modificació de les Ordenances Fiscals de 
Dipsalut. (Expedient 2020/1734) 

 
“El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària 2009/2, de 7 de maig de 2009, 
va acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació de les seves 
Ordenances Fiscals reguladores de taxes per determinades actuacions ofertes en el 
Catàleg de Serveis de l’Organisme.  
 
Les Ordenances Fiscals objecte d’aprovació van ser la número 19 (Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions 
d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi), la número 20 (Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control de les xarxes de 
subministrament d’aigua de titularitat municipal) i la número 21 (Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat de 
l’ús de sorreres infantils).  
 
El Ple de la Diputació va aprovar-les en la sessió ordinària del 19 de maig de 2009. 
 
Després de diverses modificacions de les Ordenances Fiscals, aprovades pel Ple de 
la Diputació de Girona en les sessions ordinàries de 16 d’octubre de 2012, de 17 de 
juny de 2014, de 15 de novembre de 2016 i de 19 de novembre de 2019, en aquests 
moments és necessària una revisió de les taxes establertes en cadascuna de les 
ordenances per tal d’adaptar-les als preus obtinguts en les noves adjudicacions 
contractuals efectuades. 
 
D’acord amb l’informe tècnic-econòmic del cap del Servei de Salut Ambiental, de 21 
de setembre, la Gerència proposa a aquesta Presidència, en data 22 de setembre, la 
modificació dels annexos de les ordenances fiscals de l’Organisme, per tal d’adaptar 
les taxes dels diferents serveis al cost del contracte vigent per al desenvolupament 
del programa del Catàleg de Serveis al qual van associades. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el 
règim local disposa que les entitats locals tindran autonomia per establir i exigir tributs 
d’acord amb allò previst a la legislació de l’Estat reguladora de les hisendes locals i en 
les Lleis que dictin les Comunitats Autònomes en els supòsits expressament previstos 
en aquelles. 
La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà a través 
d’Ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis. 
Segon. L’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina el procediment per a la 
modificació de les ordenances fiscals, regulant que ha de seguir els mateixos tràmits 
que els previstos per la seva aprovació, això és, aprovació provisional, termini 
d’informació pública, resolució d’al.legacions si escau, aprovació definitiva i publicació 
als butlletins oficials. 
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Tercer. L’òrgan competent per l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals de 
Dipsalut és el Ple de la Diputació de Girona, de conformitat amb el que preveu 
l’article 33 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local, i 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, a proposta formulada pel Consell Rector de 
Dipsalut. 
 
A la vista dels antecedents i de l’aprovació d’elevació al Ple de la Diputació de 
Girona de l’aprovació provisional de la modificació dels annexos de les Ordenances 
Fiscals que regulen les taxes per la prestació dels serveis que l’Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona, del dia 6 d’octubre de 2020, i dels 
fonaments de dret exposats, i atès que l’apartat 10 de l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut atribueix al Consell Rector la competència de proposar l’aprovació de les 
taxes que hagi de percebre l’Organisme, en ús de les competències que, d’acord 
amb la delegació de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 23 de 
juliol de 2019, es reserven els esmentats Estatuts, a proposta del Consell Rector de 
Dipsalut, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’ACORD 
següent: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació dels annexos de les Ordenances 
Fiscals  que regulen les taxes per la prestació dels serveis que l’Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ofereix als ajuntaments de la 
demarcació adherits al Catàleg de Serveis, per tal d’adaptar-ne aquestes taxes als 
preus corresponents a les noves adjudicacions contractuals efectuades. 
 
D’acord amb aquesta modificació, els annexos de les Ordenances Fiscals queden 
redactat en els termes següents: 
 
Ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per a la prestació del 

servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la 
transmissió de legionel·losi. 
 
TARIFES VIGENTS: 

 
1. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc 
 
1.1. Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  
Municipis Tarifa € / actuació 
Fins a 1.500 hab. 95,00 
De 1.501 a 5.000 hab. 190,00 
De 5.001 a 15.000 hab. 285,00 
De 15.001 a 25.000 hab. 380,00 
Més de 25.000 hab. 475,00 
 
1.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions   
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Municipis Tarifa € /actuació Nombre d’actuacions 
Fins a 1.500 hab. 285,00 Superior a 3 
De 1.501 a 5.000 hab. 380,00 Superior a 3 
De 5.001 a 15.000 hab. 475,00 Superior a 4 
De 15.001 a 25.000 hab. 570,00 Superior a 5 
Més de 25.000 hab. 665,00 Superior a 10 
 
2. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la de baix risc 
 
2.1. Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  
Municipis Tarifa € / actuació 
Fins a 1.500 hab. 43,00 
De 1.501 a 5.000 hab. 86,00 
De 5.001 a 15.000 hab. 129,00 
De 15.001 a 25.000 hab. 172,00 
Més de 25.000 hab. 215,00 
 
2.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions  
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions   
Municipis Tarifa € /actuació Nombre d’actuacions 
Fins a 1.500 hab. 129,00 Superior a 3 
De 1.501 a 5.000 hab. 172,00 Superior a 5 
De 5.001 a 15.000 hab. 215,00 Superior a 7 
De 15.001 a 25.000 hab. 258,00 Superior a 9 
Més de 25.000 hab. 301,00 Superior a 10 
 
3. Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la 
 
Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la  
Municipis Tarifa € / actuació 
Qualsevol municipi 300,00 

 
NOVES TARIFES: 
 

1. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc 
 
1.1. Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  
Municipis Tarifa € / actuació 
Fins a 1.500 hab. 91,70 
De 1.501 a 5.000 hab. 183,40 
De 5.001 a 15.000 hab. 275,10 
De 15.001 a 25.000 hab. 366,80 
Més de 25.000 hab. 458,50 
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1.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions   
Municipis Tarifa € /actuació Nombre d’actuacions 
Fins a 1.500 hab. 275,10 Superior a 3 
De 1.501 a 5.000 hab. 366,80 Superior a 3 
De 5.001 a 15.000 hab. 458,50 Superior a 4 
De 15.001 a 25.000 hab. 550,20 Superior a 5 
Més de 25.000 hab. 641,90 Superior a 10 
 
2. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la de baix risc 
 
2.1. Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  
Municipis Tarifa € / actuació 
Fins a 1.500 hab. 42,30 
De 1.501 a 5.000 hab. 84,60 
De 5.001 a 15.000 hab. 126,90 
De 15.001 a 25.000 hab. 169,20 
Més de 25.000 hab. 211,50 
 
2.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions  
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions   
Municipis Tarifa € /actuació Nombre d’actuacions 
Fins a 1.500 hab. 126,90 Superior a 3 
De 1.501 a 5.000 hab. 169,20 Superior a 5 
De 5.001 a 15.000 hab. 211,50 Superior a 7 
De 15.001 a 25.000 hab. 253,80 Superior a 9 
Més de 25.000 hab. 296,10 Superior a 10 
 
3. Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la 
 
Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la  
Municipis Tarifa € / actuació 
Qualsevol municipi 265,00 

 
Ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per a la prestació del 

servei d’anàlisi i control de les xarxes de subministrament d’aigua de 
titularitat municipal. 
 
TARIFES VIGENTS: 
 

Tarifa € per a cada actuació    
Nombre d’habitants Tipus d’abastament  
 A B C D E 
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Fins a 
1.500 

48,00 € 112,00 € 123,00 € 36,00 € 70,00 € 

De 1.501 a 
5.000 

96,00 € 224,00 € 246,00 € 72,00 € 139,00 € 

De 5.001 a 
15.000 

144,00 € 335,00 € 369,00 € 108,00 € 209,00 € 

De 15.001 
a 25.000 

191,00 € 447,00 € 492,00 € 144,00 € 279,00 € 

Més de 
25.000 

239,00 € 559,00 € 615,00 € 180,00 € 348,00 € 

 
NOVES TARIFES: 
 

Tarifa € per a cada actuació    
Nombre 
d’habitants 

Tipus d’abastament  

 A B C D E 
Fins a 
1.500 

74,00 € 213,00 € 227,00 € 62,00 € 106,00 € 

De 1.501 a 
5.000 

148,00 € 426,00 € 454,00 € 124,00 € 213,00 € 

De 5.001 a 
15.000 

222,00 € 640,00 € 681,00 € 187,00 € 319,00 € 

De 15.001 
a 25.000 

296,00 € 853,00 € 908,00 € 249,00 € 426,00 € 

Més de 
25.000 

370,00 € 1.066,00 € 1.135,00 € 311,00 € 532,00 € 

 
Ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per a la prestació del 

servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils. 
 
TARIFES VIGENTS: 
 

1. Tarifes del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils 
 
1.1 Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  
Municipis Tarifa € / actuació 
Fins a 1.500 18,00 
De 1.501 a 5.000 36,00 
De 5.001 a 15.000 54,00 
De 15.001 a 25.000 72,00 
Més de 25.000 90,00 
 
1.2 Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
 
Tarifa a partir d’un 
nombre d’actuacions 
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Municipis Tarifa € / actuació Nombre d’actuacions 
Fins a 1.500 hab. 54,00 Superior a 3 
De 1.501 a 5.000 hab. 72,00 Superior a 4 
De 5.001 a 15.000 hab. 90,00 Superior a 6 
De 15.001 a 25.000 hab. 108,00 Superior a 8 
Més de 25.000 hab. 126,00 Superior a 12 

 
NOVES TARIFES: 

 
1. Tarifes del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils 
 
1.1 Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  
Municipis Tarifa € / actuació 
Fins a 1.500 19,50 
De 1.501 a 5.000 39,00 
De 5.001 a 15.000 58,50 
De 15.001 a 25.000 78,00 
Més de 25.000 97,50 
 
1.2 Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
 
Tarifa a partir d’un 
nombre d’actuacions 

  

Municipis Tarifa € / actuació Nombre d’actuacions 
Fins a 1.500 hab. 58,50 Superior a 3 
De 1.501 a 5.000 hab. 78,00 Superior a 4 
De 5.001 a 15.000 hab. 97,50 Superior a 6 
De 15.001 a 25.000 hab. 117,00 Superior a 8 
Més de 25.000 hab. 136,50 Superior a 12 
 
Segon. Un cop aprovades provisionalment, sotmetre a informació pública l’expedient 
durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, el tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de 
Dipsalut i de la Diputació de Girona, i en un diari de major difusió als efectes que els 
interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que considerin 
adients. 
 
Tercer. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, 
els acords quedaran aprovats amb caràcter definitiu, i es publicarà el text íntegre de 
les Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt dotzè, un punt de Dipsalut que 
és la modificació de les ordenances fiscals. Té la paraula la vicepresidenta senyora 
Puig. 
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, intervé i manifesta: Bon dia. Doncs es 
tracta de l’actualització de les taxes, concretament de salut ambiental, que són la de 
gestió i control de la salubritat per la transmissió de legionel·losi en instal·lacions, tant 
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de baix com alt risc, i també de la gestió dels abastaments d’aigua de consum humà. 
Hi ha hagut la nova adjudicació del servei i, per tant, s’actualitzen aquestes tasques. 
També destacar que aquesta alhora inclou algunes millores que passen per exemple 
per les analítiques de radioactivitat a l’aigua que s’inclouen en aquests serveis o 
també l’augment d’algunes freqüències en les analítiques. Això és el que portem a 
aprovar avui. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Puig. Alguna consideració per part 
de vostès?  
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i diu: Només per anunciar la nostra 
abstenció, tal com vam fer en el consell rector. 
El senyor Pesident, comenta: D’acord. Alguna més? Per tant, 26 vots a favor i una 
abstenció, quedarien aprovades aquestes modificacions de les ordenances fiscals de 
Dipsalut, d’acord? Moltes gràcies. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP) 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
13. PLE148/000043/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de la modificació dels Estatuts de l'associació 
Xarxa de Custòdia del Territori. (Expedient 2020/6683) 

 
“La Diputació de Girona, per acord del Ple de 18 de desembre de 2007, es va adherir 
a la Xarxa de Custòdia del Territori i va aprovar els seus Estatuts. 
 
L’Assemblea General de la Xarxa de Custòdia del Territori de data 19 de febrer de 
2019 va acordar la modificació dels estatuts, que inclou el canvi de nom de 
l’associació, que passa a denominar-se Xarxa per a la Conservació de la Natura 
(XCN). 
 
Els canvis en els estatuts són els següents: 
- Article 1: canvi de nom de l’associació, que passa a denominar-se “Xarxa per a la 
Conservació de la Natura” (XCN) 
- Article 3: concreció de les finalitats i activitats de l’associació. 
- Article 6: Definició de les dues categories de membres: membres associats i 
membres col·laboradors. Els membres associats han de complir amb els requisits 
previstos a l’article 6.1. Els membres col·laboradors seran aquelles organitzacions 
que, tot i no complir amb tots els requisits de l’article 6.1 dels estatuts, volen formar 
part de la XCN, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 6.2. Els 
membres col·laboradors tenen dret a participar plenament en la vida associativa de 
l’entitat amb els mateixos drets que els membres associats, excepte exercir el dret a 
vot, elegir o ser elegit per càrrecs directius i exercir la representació pública de la 
XCN. 
- Article 16: Sistema de votació mitjançant l’adjudicació d’un vot únic a cada membre 
associat de l’associació. Limitació del vot conjunt de les administracions públiques en 
un 49% del total de vots. 
- Article 17: Limitació de la representació de les administracions públiques en un 49% 
del total dels càrrecs electes. 
- Article 18: L’equip tècnic designarà dos dels seus integrants als efectes 
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d’interlocució i negociació col·lectiva amb l’entitat. 
- Article 38: Incorporació del règim sancionador i el procediment d’instrucció. 
 
El director general de Dret i d’Entitats Jurídiques va dictar resolució el 28 de març de 
2019, d’aprovació de la modificació dels estatuts. 
 
L’associació Xarxa de Conservació de la Natura ha sol·licitat que la diputació de 
Girona ratifiqui la modificació dels estatuts de l’entitat. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el contingut de les modificacions dels Estatuts de l’associació 
Xarxa de Custòdia del Territori, que s’adjunten com annex. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Xarxa per a la Conservació de la Natura. 
 
TERCER.- Publicar l’acord de modificació al BOP i al DOGC. 
 
ANNEX 
“ESTATUTS DE LA XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA 
TÍTOL I – DENOMINACIÓ, FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI 
Article 1  
L’Associació Xarxa de Custòdia del Territori, inscrita al Registre d’associacions de la 
Generalitat de Catalunya amb número 27665, passa a denominar-se Associació 
Xarxa per a la Conservació de la Natura (en endavant, XCN), i  regula les seves 
activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 
22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.  
Article 2 
La XCN té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i 
disposar dels seus béns i cabals i de les finalitats que es proposa.  
Article 3 
3.1. La XCN es proposa les finalitats següents: 

a.Impulsar i fomentar l’ús de la custòdia del territori i la conservació privada com a 
estratègies de conservació de la natura. 

b.Impulsar i fomentar el voluntariat ambiental i la participació ciutadana. 
c.Promoure la millora i el desenvolupament del marc legal, fiscal, econòmic i 

social per al desenvolupament i enfortiment dels membres de l’associació i les 
seves activitats. 

d.Promoure mecanismes de finançament adequats a les necessitats dels 
membres de l’associació.  

e.Promoure les activitats, productes i serveis dels membres de l’associació. 
f.Promoure l’excel·lència de les organitzacions membres en la gestió, la qualitats 

dels seus serveis, la utilització de noves tecnologies, la transparència i la 
comunicació. 

g.Facilitar la formació i capacitació bàsica per a professionals i voluntaris de la 
conservació de la natura. 
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h.Desenvolupar l’ús de la custòdia del territori i voluntariat ambiental a través de 
projectes pilot dels membres de l’associació i de projectes de recerca aplicada 
per a la conservació. 

i.Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats del tercer 
sector ambiental membres de l’associació amb el Govern de la Generalitat i la 
resta d’Administracions Públiques, així com esdevenir el seu interlocutor en 
els àmbits que els afecten com a sector. 

j.Fomentar la responsabilitat social de les empreses i establir relacions de 
cooperació amb el món privat mercantil i amb altres organitzacions de 
l’economia social i solidària.  

k.Promoure la col·laboració amb universitats, centres de recerca, mitjans de 
comunicació i altres entitats. 

l.Promoure la participació en xarxes de conservació de la natura a la Unió 
Europea i a nivell internacional. 

m.Incidir en el desenvolupament de polítiques públiques que tenen un impacte en 
la conservació de la natura i que puguin contribuir a la millora de les 
organitzacions del sector.  

n.Acompanyar i assessorar els membres de l’associació en la denúncia de 
situacions que generen greus conseqüències per a la natura.  

o.Desenvolupar activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat 
internacional en l’àmbit de la custòdia del territori, la conservació privada de la 
natura i el voluntariat ambiental.  

p.Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l’assoliment de la missió de 
l’associació. 

3.2. La XCN durà a terme les següents activitats: 
a.Organitzar actes públics, congressos, seminaris i formacions.  
b.Realitzar campanyes de comunicació.   
c.Realitzar estudis i informes sobre temes d’interès pel sector. 
d.Establir relacions institucionals amb l’Administració Pública, Partits Polítics i 

altres agents socials i econòmics. 
e.Participar en els òrgans consultius de l’Administració Pública. 
f.Desenvolupar projectes. 
g.Donar serveis als membres de l’associació. 
h.Totes les altres activitats que es considerin oportunes per assolir els objectius 

esmentats. 
Article 4 
El domicili social s’estableix a la Universitat de Vic, al carrer Sagrada Família número 
7, 08500, Vic (Osona), Catalunya.  
La XCN desenvoluparà les seves activitats majoritàriament a Catalunya, amb la 
possibilitat de participar o impulsar projectes i iniciatives en d’altres indrets del territori 
espanyol, europeu o internacional, sigui en col·laboració amb altres entitats similars o 
per iniciativa pròpia.  
Article 5 
La XCN es constitueix per temps indefinit. 
TÍTOL II – MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, I ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS 
Article 6 
La XCN està formada per membres associats i membres col·laboradors.  
6.1. Poden formar part de la XCN, com a membres associats, les entitats que 
compleixin amb els requisits següents: 
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a.Tenir personalitat jurídica, pública o privada, i estar legalment constituïdes. 
b.No tenir afany de lucre i/o finalitat de lucre, ni ser sectàries o discriminatòries. 
c.Tenir entre les seves finalitats la conservació del medi ambient i/o la custòdia del 

territori i/o  el voluntariat ambiental. 
d.Tenir una estructura i organització estable que inclogui mecanismes participatius 

que assegurin el debat públic sobre les seves polítiques. 
e.Acceptar els Estatuts i el Reglament de règim intern de la XCN. 
f.Complir amb els requisits establerts a l’article 6.2 dels estatuts. 

6.2. També podran formar part de la XCN, com a membres col·laboradors, les 
persones jurídiques que, malgrat no complir alguns dels requisits de l’article 6.1 
d’aquests Estatuts, així ho sol·licitin i es comprometin a contribuir amb col·laboracions 
personals o econòmiques al compliment de les finalitats de la XCN.  
Els membres col·laboradors han de complir amb els requisits següents: 

a.Respectar els drets humans, els drets de la infància i els tractats i convencions 
relatius a la lluita contra el racisme i la xenofòbia. 

b.Complir amb la normativa vigent en matèria de medi ambient i salut pública. 
c.Complir amb la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social, fiscal i 

relativa a riscos laborals, tant a Espanya com en la resta de països on hi tingui 
activitat. En cas d’haver comès alguna irregularitat, hauran d’haver redreçat la 
situació de manera satisfactòria.  

d.No tenir com a missió o objectiu principal la producció de productes o serveis 
que perjudiquin la salut o tinguin efectes negatius en la conservació dels valors 
naturals, culturals i paisatgístics. 

e.No estar directament o indirectament relacionades amb la fabricació o el comerç 
d’armes o de qualsevol altre instrument pensat per a actes violents o d’ús 
militar.  

Article 7 
7.1. Per ser admesa com a membre de la XCN, l’organització interessada ha de 
presentar a la Junta Directiva una sol·licitud que exposi les seves motivacions per 
formar part de la XCN i adjuntar la documentació que estableixi el Reglament de 
règim intern. 
7.2. La Junta Directiva prendrà una decisió sobre l’admissió de l’organització 
interessada en la primera reunió que tingui lloc després de la presentació de la 
sol·licitud, i la comunicarà en la reunió més propera de l’Assemblea General. 
Article 8 
Els drets que corresponen als membres de la XCN són els següents: 
8.1. Són drets dels membres associats: 

a.Assistir i participar activament a les reunions de l’Assemblea General, amb dret 
de veu i vot. 

b.Elegir o ser elegit per als llocs de representació o exercici de càrrecs directius.  
c.Exercir la representació que se li confereixi en cada cas. 
d.Intervenir en el govern i en les gestions, així com en els serveis i les activitats de 

la XCN, d’acord amb les normes legals i estatutàries.  
e.Exposar a l’Assemblea General i la Junta Directiva tot el que consideri que pugui 

contribuir a fer més rica la vida de la XCN i més eficaç la realització dels 
objectius socials bàsics.  

f.Sol·licitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió econòmica de la 
Junta Directiva o de les persones mandatàries de la XCN. 

g.Rebre informació sobre les activitats de la XCN i participar-hi.  
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h.Fer ús dels serveis comuns que s’estableixin o que estiguin a disposició de la 
XCN, sota les condicions que s’estableixin en el Reglament de règim intern.  

i.Formar part dels grups de treball i comissions permanents o temporals.  
j.Posseir un exemplar dels Estatuts i del Reglament de règim intern, un cop 

s’aprovin.  
k.Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.  
l.Consultar els llibres de registre i actes de la XCN.  

8.2. Són drets dels membres col·laboradors: 
Participar plenament de la vida associativa de l’entitat amb els mateixos drets que els 
membres associats, excepte:  

a.Exercir el dret a vot. 
b.Elegir o ser elegit per a càrrecs directius. 
c.Exercir la representació pública de la XCN. 

Article 9 
Els deures de les organitzacions membres de la XCN són: 

a.Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i al Reglament de règim intern 
aprovat per l’Assemblea General. 

b.Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta 
Directiva per dur a terme aquests acords. 

c.Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin al Reglament de règim intern.   
d.Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de la XCN, 

contribuir a la realització dels seus objectius i participar-hi activament.  
e.Assistir a les reunions de l’Assemblea. 
f.Complir la resta d’obligacions derivades del que disposin aquests Estatuts.  

Article 10 
Són causa de baixa de la XCN: 

a.La voluntat de l’organització interessada, comunicada per escrit a la Junta 
Directiva.  

b.No complir durant dos anys, consecutius o alterns, amb el pagament de les 
quotes fixades per l’Assemblea en cada moment, segons la categoria elegida 
pel membre, tot i haver estat requerida de forma fefaent.  

c.No complir les obligacions estatutàries. 
d.Atribuir-se la representació o altres funcions de la XCN sense que la Junta 

Directiva les hagi encomanat.  
e.L’expulsió o la separació, acordada com a resultat d’un expedient sancionador, 

segons allò que preveuen els Estatuts, el Reglament de règim intern i la 
normativa aplicable. La baixa de l’entitat no suposarà en cap cas l’exoneració 
de les seves responsabilitats i obligacions pendents fins al dia de baixa.  

TÍTOL III- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
CAPÍTOL I – ÒRGANS SOCIALS 

a.Assemblea General 
b.Junta Directiva 
c.Comissió d’ètica 
d.Comissions i grups de treball específics  

CAPÍTOL II – ASSEMBLEA GENERAL 
Article 11 
11.1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la XCN, i les seves entitats en 
formen part per dret propi i irrenunciable.   
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11.2. Els membres de la XCN, reunits en l’Assemblea General legalment constituïda, 
decidiran els assumptes propis de la seva competència. Tots els membres de 
l’associació queden subjectes als acords aprovats a l’Assemblea General, que inclou 
els absents, els que en discrepin i els qui, tot i ser-hi presents, s’hagin abstingut de 
votar.  
Article 12 
L’Assemblea General té les facultats següents: 

a.Modificar els Estatuts de la XCN i aprovar el Reglament de règim intern 
b.Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels 

interessos dels seus membres.  
c.Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva. 
d.Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos i la memòria anual 

d’activitats.  
e.Examinar i aprovar l’estat de comptes i el balanç de la XCN.  
f.Fixar les quotes que els membres de la XCN hauran de satisfer. 
g.Elegir els membres de la Junta Directiva, així com destituir-los i substituir-los.  
h.Establir els objectius i les línies generals d’actuació que permetin a la XCN el 

compliment de les seves finalitats.  
i.Dissoldre, fusionar o liquidar la XCN.  
j.Acordar la suspensió o la baixa definitiva, amb expedient previ, de membres, i 

conèixer les baixes per altres motius.  
k.Elegir els membres de la Comissió d’ètica de l’entitat.  
l.Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.  
m.Resoldre qualsevol qüestió no atribuïda a cap altre òrgan de la XCN. 
n.Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre de la XCN. 
o.Vetllar perquè en cap cas hi pugui haver dos membres d’una mateixa entitat a la 

Junta Directiva.  
p.Vetllar perquè entre els membres de la Junta Directiva hi hagi el màxim de 

paritat de gènere.  
La relació de les facultats indicades en aquest article té un caràcter merament 
enunciatiu i no suposa cap mena de limitació a les àmplies atribucions de l’Assemblea 
General.  
Article 13  
13.1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim un cop a 
l’any, dins del primer semestre on, necessàriament, es presentaran els pressupostos 
anuals de despeses i ingressos, la memòria anual d’activitats i l’estat de comptes i el 
balanç de la XCN.  
13.2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que la 
presidència de l’entitat ho consideri convenient. Així mateix, la presidència haurà de 
convocar l’Assemblea General per acord de la Junta Directiva o quan ho sol·liciti un 
nombre de membres de la XCN que representi, com a mínim, un deu per cent del 
total. En els dos darrers supòsits, ho farà en un termini màxim de 30 dies naturals a 
partir de la data de la sol·licitud.  
Article 14 
14.1. La convocatòria de les assemblees generals, tant ordinàries com 
extraordinàries, es farà per correu postal, electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic, 
sempre que quedi garantida la comunicació, amb una anticipació de quinze dies com 
a mínim. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, que pot ser 
diferent a la seu social, així com l’ordre del dia.  
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14.2. Les reunions de l’Assemblea General les presideix la persona que ostenta la 
representació de l’entitat. Si no pogués ser així, pot delegar en qui ocupi una 
vicepresidència o, successivament, la persona de més edat d’una vocalia de la Junta 
Directiva.  
14.3. La persona responsable de la secretaria redacta l’acta de cada reunió, amb un 
extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les 
votacions i la llista de les organitzacions assistents. Serà signada per la mateixa 
persona i confirmada pel president o presidenta.  
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió 
anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Aquesta acta i qualsevol altra documentació ha 
d’estar a l’abast dels associats cinc dies abans de la reunió.  
Article 15 
15.1. L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament independentment del nombre 
d’entitats associades presents o representades.  
15.2. Les entitats associades podran sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió d’un o 
més assumptes a tractar, sempre i quan aquestes representin com a mínim el 10% 
del total d’entitats associades i, si ja s’ha convocat l’assemblea, ho podran fer dins el 
primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la 
reunió.  
15.3. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en 
l’ordre del dia, llevat que aquesta s’hagi constituït amb caràcter universal o que els 
acords es refereixin a la convocatòria d’una nova reunió de l’Assemblea.  
Article 16 
16.1. A les assemblees, a cada entitat membre amb dret a vot li correspon un sol vot. 
Els membres poden delegar el seu vot a un altre membre, que haurà d’aportar el 
model de certificat de delegació de vot de la XCN en el moment d’exercir el seu vot, i 
no podrà exercir més d’un vot delegat.  
16.2. El vot del conjunt de les administracions públiques no pot ser superior al 49% 
del total dels vots en cada votació. En cas de ser superior al 49%, s’aplicarà una regla 
de ponderació del vot perquè el vot del conjunt de les administracions públiques 
representi el 49% de la totalitat dels vots. La resta de vots de les entitats amb dret a 
vot representaran el 51% del total.  
En cas que el vot del conjunt de les administracions públiques sigui inferior al 49% no 
s’aplicarà cap regla de ponderació del vot.  
16.3. Les entitats associades podran exercir el seu dret a vot a distància, tant per via 
postal com electrònica mitjançant el model de vot a distància que emetrà la XCN a 
sol·licitud del membre interessat.  
16.4. Els acords es prendran per majoria simple dels vots emesos per les entitats 
membres presents, els vots delegats i els vots a distància. En cas d’empat, la 
presidència tindrà el dret de vot de qualitat.  
16.5. Per adoptar acords relatius a l’admissió i separació de membres, la modificació 
dels Estatuts, la dissolució de la XCN o la integració en una entitat que ja existeixi, 
caldrà un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts de les entitats 
membres presents.  
16.6. Sempre que ho sol·liciti almenys el 10% d’entitats presents a l’Assemblea, o bé 
en els assumptes en què és preceptiu, el vot serà mitjançant procediment secret.  
Sempre que la qüestió sotmesa a votació impliqui persones determinades, la votació 
serà secreta. 
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16.7. En cas que una persona tingui coneixement de la possible existència d’un 
conflicte d’interès propi o d’un altre membre de l’entitat ho haurà de posar en 
coneixement de la coordinació tècnica o del President/a de la XCN, indistintament. En 
aquest cas, la persona que es trobi en situació de conflicte d’interessos s’haurà 
d’abstenir de participar en les decisions en què els seus interessos es vegin afectats. 
El procediment a seguir en aquests casos és el que s’estableix a la Política de 
conflicte d’interessos de la XCN.  
CAPÍTOL III – JUNTA DIRECTIVA 
Article 17 
17.1. La XCN la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva formada per: 

a.La persona que ostenta la presidència,  
b.La persona que ostenta la vicepresidència,  
c.La persona que ostenta la secretaria,  
d.La persona que ostenta la tresoreria,  
e.Els i les vocals.  

17.2. Les administracions públiques poden estar representades a la Junta Directiva 
amb un màxim del 49% del total dels càrrecs electes.   
17.2. L’elecció dels components de la Junta Directiva i els seus respectius càrrecs es 
farà per votació de l’Assemblea General. Si es presenten diverses candidatures 
l’elecció es farà per majoria relativa.  
17.3. Qualsevol entitat associada de la XCN podrà presentar candidats de la seva 
entitat als càrrecs de la Junta Directiva, però cap entitat podrà tenir més d’un 
representant a la Junta.  
17.4. Es farà una votació per cadascuna de les candidatures presentades, i l’elecció 
serà per la majoria de vots de les entitats presents, els vots delegats i els vots a 
distància.  
17.5. Les persones jurídiques membres de la Junta designaran a través dels seus 
òrgans de govern una persona física que les representi a la Junta, i ho acreditaran 
mitjançant la corresponent certificació de l’acord. La persona jurídica podrà substituir 
en qualsevol moment, acreditant-ho degudament, la persona física que la representi 
en el si de la Junta.  
17.6. L’exercici del càrrec serà sense remuneració, sens perjudici del rescabalament 
de les despeses suportades i les indemnitzacions pels perjudicis causats per aquest 
exercici.  
17.7. La Junta podrà contractar, mitjançant relació mercantil o laboral, i delegar, 
mitjançant el corresponent apoderament, les funcions de coordinació general de 
l’associació, així com les facultats que consideri pertinents. Ho podrà fer amb 
atribucions i retribució específiques i sempre atorgant a aquest tercer el deure 
d’assistir sense vot a totes les reunions de la Junta.  
17.8. Quan hi hagi una situació de conflicte d’interessos entre un membre de la Junta 
i la XCN, el membre de la Junta afectat s’abstindrà  de participar en el debat previ a la 
votació així com d’exercir el seu dret a vot.  
17.9. Cal vetllar perquè a la Junta Directiva hi hagi una equitat de gènere entre els 
seus membres. 
17.10. Cal vetllar perquè la Junta Directiva sigui representativa del conjunt de 
membres, procurant que hi hagi diversitat pel que fa a l’àmbit territorial d’actuació, 
l’àmbit temàtic i la dimensió de l’entitat. 
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Article 18 
18.1. Les entitats representades a la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un 
període de dos anys, i són reelegibles per dos períodes consecutius de dos anys. 
Després d’un termini de dos anys des del final de la reelecció al càrrec, podran optar 
novament a un càrrec directiu.  
18.2. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva es cobriran en la primera 
Assemblea General que tingui lloc després de produir-se les vacants. Un membre de 
la XCN elegit per la Junta es farà càrrec, mentrestant, del càrrec vacant.  
18.3. El cessament del càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà 
esdevenir: 

a.Per dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual es raonin els 
motius.  

b.Per malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. 
c.Per baixa com a membre de la XCN de l’entitat que el va proposar. 
d.Per decisió de l’entitat membre que va proposar el candidat, comunicada per 

escrit a la Junta.  
e.Per sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.  
f.Per decisió de l’Assemblea, amb proposta prèvia de la Junta o del percentatge 

de membres establert a l’article 13.2, que caldrà justificar.  
Article 19 
La Junta Directiva posseeix les facultats següents: 

a.Exercir la representació, la direcció i l’administració de la XCN de la manera més 
àmplia que reconegui la llei i complir, d’aquesta manera, les decisions preses 
per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, les instruccions i les 
directrius generals que estableixi.  

b.Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels 
organismes públics per exercir tot tipus d’accions legals i interposar els 
recursos pertinents.  

c.Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la XCN.  
d.Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que les entitats de 

la XCN hauran de satisfer.  
e.Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que 

s'hi adoptin.  
f.Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General 

perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.  
g.Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea 

General.  
h.Contractar els treballadors o treballadores que pugui tenir la XCN. 
i.Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se de que els serveis funcionin amb 

normalitat. 
j.Establir comissions i grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i 

eficaç, les finalitats i objectius de la XCN. 
k.Dur a terme les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i 

altres persones per tal d'assolir les finalitats i objectius de la XCN. 
l.Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o 

estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits, així com sol·licitar 
línies de crèdit.  

m.Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst en aquests Estatuts, i retre'n 
compte a la primera assemblea.  
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n.Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun 
altre òrgan de govern de la XCN, o que aquest delegui expressament en la 
Junta Directiva.  

o.Vetllar perquè els actes, manifestacions, activitats i publicacions de la XCN 
segueixin les línies generals de la XCN, i perquè l'actuació de tots els seus 
membres es faci d'acord amb aquests Estatuts, el Reglament de règim intern i 
els acords adoptats per l'Assemblea.  

p.Elaborar el Reglament de règim intern de la XCN, les seves modificacions i 
presentar-lo a l'Assemblea per a la seva aprovació.  

q.Rebre els suggeriments dels membres i prendre els acords al respecte o 
presentar-los a l'Assemblea, si escau.  

r.Decidir provisionalment sobre la pèrdua de la condició de membre de la XCN, 
decisió que haurà de ser presa per una majoria qualificada de 3/4 parts dels 
membres de la Junta, i que en tot cas haurà de ser ratificada per l’assemblea.  

s.Conèixer i impulsar el treball de les diferents àrees de la XCN.  
La Junta Directiva està facultada per aclarir i resoldre qualsevol dubte relatiu a 
l'aplicació i la interpretació dels Estatuts de la XCN i per resoldre els casos que 
aquests no prevegin. Els seus acords tindran la mateixa validesa que els Estatuts, 
sempre que no els contradiguin, i hauran de ser ratificats, esmenats o anul·lats per 
l'Assemblea General.  
Article 20 
20.1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la persona que exerceixi la 
presidència o qui la substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que 
els seus membres decideixin. 
20.2. La Junta Directiva es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb 
aquest caràcter la persona que ocupa la presidència, la vicepresidència, o bé si ho 
sol·licita un terç dels membres que la componen.  
Article 21 
21.1. La Junta Directiva quedarà constituïda de manera vàlida amb convocatòria 
prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.  
21.2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions 
que es convoquin. No obstant l'anterior, podran excusar la seva assistència per 
causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l'assistència dels responsables 
de la presidència, del secretariat o les persones que els substitueixin.  
21.3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple dels vots dels 
assistents, en cas d'empat la presidència tindrà el vot de qualitat.  
21.4. En cas que una persona tingui coneixement de la possible existència d’un 
conflicte d’interès propi o d’un altre membre de la Junta haurà de posar-ho en 
coneixement del President/a i de la resta de membres de la Junta. En aquest cas, la 
persona que es trobi en situació de conflicte d’interessos s’haurà d’abstenir de 
participar en les decisions en què els seus interessos es vegin afectats.  El 
procediment a seguir en aquests casos és el que s’estableix a la Política de conflicte 
d’interessos de la XCN.  
Article 22 
Els acords de la Junta Directiva hauran de constar al Llibre d'actes. En iniciar-se cada 
reunió de la Junta Directiva es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es 
rectifiqui, si escau. 
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Article 23 
23.1. La presidència de la XCN també serà la presidència de la Junta Directiva. La 
presidència de l’entitat ha de ser obligatòriament representada per una entitat privada 
sense ànim de lucre.   
23.2. Són pròpies de la presidència les funcions següents: 

a.Les de direcció i representació legal de la XCN, per delegació de l'Assemblea 
General i la Junta Directiva.  

b.La presidència i direcció dels debats, tant de l'Assemblea General com la Junta 
Directiva.  

c.Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d.Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i la Junta 

Directiva.  
e.Visar les actes, els balanços financers i els certificats confeccionats pel 

secretariat de la XCN.  
f.Les atribucions restants, pròpies del càrrec i les que li delegui l'Assemblea 

General o la Junta Directiva.  
23.3. En el cas d'absència, malaltia o cessament, la persona que exerceix la 
presidència serà substituïda per la que exerceix la vicepresidència. 
Article 24 
La persona responsable de la tresoreria tindrà com a funció la custòdia i el control 
dels recursos de la XCN, així com l'elaboració dels pressupostos, el balanç i la 
liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a la Junta Directiva per a posterior aprovació 
de l'Assemblea General; portarà un llibre de caixa, signarà els rebuts de quotes i 
altres documents de tresoreria; pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, 
les quals hauran de ser visades prèviament per la persona que exerceixi la 
presidència; ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o 
estalvi.  
Article 25 
La persona responsable del secretariat ha de custodiar la documentació de la XCN, 
aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de les assemblees generals i de la 
Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, així com portar 
el Llibre de registre de persones sòcies de la XCN.  
CAPÍTOL IV – COMISSIÓ PERMANENT D’ÈTICA 
Article 26 
26.1. L’òrgan d’aplicació i seguiment del Codi ètic i de conducta és la Comissió 
Permanent d’Ètica.  
26.2. La Comissió Permanent d’Ètica està formada per tres persones externes a la 
XCN designades per la Junta amb la funció de vetllar pel compliment del Codi ètic de 
la XCN. En la composició d’aquesta Comissió es vetllarà perquè hi hagi equitat de 
gènere.  
26.3. La Comissió Permanent d’Ètica és totalment independent de l’estructura de la 
XCN i no té un ritme de reunions preestablert. A petició de qualsevol membre, o quan 
ho consideri oportú, elaborarà informes sobre aspectes ètics del funcionament de la 
XCN que farà arribar a l’Assemblea i a la Junta Directiva. 
26.4. El procediment d’elecció dels membres de la Comissió Permanent d’Ètica 
s’estableix i es regula al Codi ètic i de conducta de la XCN.  
26.5. Els membres de la Comissió Permanent d’Ètica poden assistir a les reunions de 
la Junta Directiva amb veu i sense vot.  
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CAPÍTOL V - GRUPS DE TREBALL 
Article 27 
27.1. La XCN compta amb grups de treball vinculats a diferents àmbits d’interès de la 
XCN. 
27.2. Cada grup de treball vetlla pel compliment de les finalitats de la XCN pel que fa 
al seu àmbit temàtic, i proposa a la Junta Directiva les actuacions que consideri 
oportunes.  
27.3. La Junta Directiva impulsa el treball dels diferents grups de treball de la XCN, 
els dota dels mitjans necessaris per desenvolupar les seves activitats, els presta la 
mateixa atenció i vetlla per garantir la coherència i coordinació entre les seves 
activitats.  
27.4. Cada grup de treball pot elaborar les seves normes de funcionament intern 
d'acord amb el Reglament de règim intern de la XCN.  
27.5. Els grups de treball tindran necessàriament algú que els coordini.  Els grups 
comptaran amb el suport d’una persona de l’equip tècnic de la XCN, que actuarà com 
a vincle entre el grup de treball i l’organització.  
27.6. Amb la periodicitat que prèviament s’hagi establert, un membre del grup de 
treball presentarà un informe detallat del treball i de totes les activitats que es duguin 
a terme. 
CAPÍTOL VI – FUNCIONAMENT DE L’ORGANITZACIÓ 
Article 28.- L’equip tècnic 
28.1. La Junta podrà contractar una coordinació tècnica, amb un o més membres, 
amb funcions executives i sota la responsabilitat de la Junta.  Així mateix, podrà 
contractar altres treballadors i treballadores. Dirigits per la coordinació, s'encarregaran 
de les tasques de secretaria, administració, comunicació, suport als grups de treball i 
les entitats, i de la resta de tasques que es considerin necessàries.  
28.2. Els integrants de l'equip tècnic podran ser convidats a participar a les reunions 
de l'Assemblea, la Junta Directiva i dels diferents grups de treball de la XCN, amb veu 
i sense vot.  
28.3. L’equip tècnic designarà dos dels seus integrants per als efectes d’interlocució i 
de negociació col·lectiva. 
28.4. En tot cas es vetllarà perquè en les decisions preses per la Junta s’hagi escoltat 
prèviament el posicionament dels membres de l'equip tècnic.  
Article 29.- El voluntariat 
La XCN comptarà amb persones voluntàries, que poden ser membres d'una entitat 
associada o no, per al desenvolupament de les seves pròpies tasques. 
Es consideraran voluntaris/es de la XCN aquelles persones que, a títol personal, de 
manera voluntària, lliure i totalment gratuïta, hi realitzin una tasca de voluntariat.  
La XCN elaborarà un Pla de Voluntariat i portarà un registre de voluntaris.  
Els voluntaris/es, en el moment d’incorporar-se a l’entitat signaran un acord de 
col·laboració, on es recullen els seus drets i compromisos assumits, d’acord amb el 
que s’estableix en el Reglament de Règim Intern.  
Entre d’altres, els/les voluntaris/es tindran dret a ser informats de les activitats de 
l’entitat, a participar en els actes que organitzi i a assistir, amb veu i sense vot, a les 
assemblees generals.  
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TÍTOL IV – MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS  
Article 30 
L'Assemblea General de la XCN és l'òrgan de la XCN amb competència per modificar 
els Estatuts, per a la qual cosa seran necessaris els vots corresponents a dues 
terceres parts de les entitats membres presents.  
TÍTOL V – RÈGIM ECONÒMIC 
Article 31 
Atesa la seva naturalesa, la XCN no té patrimoni fundacional.  
Article 32 
Els recursos econòmics de la XCN es nodriran:  

a.De les quotes i altres aportacions dels seus membres. 
b.D'ajuts de subvencions oficials o de particulars. 
c.De donacions, herències o llegats. 
d.De les rendes del patrimoni propi o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir.  

Article 33 
Tots els membres de la XCN tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament 
mitjançant quotes de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a 
proposta de la Junta Directiva.  
L'Assemblea General podrà establir les quotes d'ingrés, periòdiques, especials i 
extraordinàries.  
Article 34 
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.  
Article 35 
Als comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o estalvi, 
figuraran la signatura conjunta de la persona que ostenta el càrrec de la presidència i 
de la persona que ostenta la tresoreria. Podran figurar també la signatura d'altres 
membres de la Junta, de la coordinació tècnica, així com d'algun membre de l'equip 
tècnic prèviament designat.  
Les persones que ostenten la coordinació tècnica de la XCN podran substituir 
qualsevol de les signatures reconegudes o disposar de signatura en solitari fins als 
límits que a aquests efectes assenyali la Junta Directiva, i amb el preceptiu 
atorgament de poders davant notari.  
La persona que ostenti la tresoreria podrà realitzar pagaments i transferències de fons 
de la XCN únicament amb la seva signatura quan la Junta Directiva ho acordi i dins 
els límits que aquest acord estableixi.  
TÍTOL VI – RÈGIM SANCIONADOR 
Article 36 
La Junta Directiva podrà sancionar les infraccions comeses pels membres que 
incompleixin les seves obligacions, segons el que preveu l'article 9 d'aquests Estatuts.  
36.1. Les infraccions es qualificaran com a lleus, greus i molt greus; i les sancions 
podran comprendre des d’una amonestació, una suspensió de drets per un període 
determinat fins l’expulsió de la XCN, segons el que s’estableixi al Reglament de règim 
intern.  
36.2. El procediment sancionador s'iniciarà d'ofici o a conseqüència d'una denúncia o 
comunicació. 
36.3. La Junta Directiva nomenarà una o més persones instructores, en un termini de 
10 dies, que tramitaran l'expedient sancionador i proposaran la resolució en un termini 
de dos mesos. Si la presumpta infracció és en relació amb el Codi Ètic, la instrucció i 
proposta de resolució la durà a terme la Comissió Permanent d’Ètica.  
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36.4. Sempre que no es desestimi el cas i es proposi l'adopció de mesures 
disciplinàries, caldrà que abans s'hagi donat audiència als presumptes infractors als 
quals s'informarà de l'expedient, se n'escoltaran les al·legacions i es donarà un 
termini per presentar proves.  
36.5. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adoptarà la Junta Directiva i la 
presentarà a l'Assemblea General perquè la ratifiqui.  
37.6. En el cas que de l'actuació incorrecta d'un membre se'n derivés un perjudici 
econòmic per la XCN, aquesta li podrà exigir la compensació corresponent.  
36.7. Els membres sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades 
per la Junta Directiva, podran sol·licitar audiència a l'Assemblea, que les confirmarà o 
bé n'acordarà el sobreseïment. La decisió de l'Assemblea és inapel·lable, sens 
perjudici de la impugnació dels acords previstos a l'article 15 de la Llei 4/2008 del 
Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.  
TÍTOL VII – DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 
Article 37 
La XCN podrà ser dissolta si així ho acorda l'Assemblea General convocada 
expressament per a aquesta finalitat amb caràcter extraordinari.  
Article 38 
38.1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures 
oportunes, tant pel que fa a la destinació que es doni als béns i drets de la XCN, com 
a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 
38.2. L'Assemblea està facultada per escollir una comissió liquidadora, sempre que 
ho cregui necessari.  
38.3. Els membres de la XCN estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin 
contret de manera voluntària.  
Article 39 
39.1. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els articles 
anteriors d'aquest Títol seran competència de la Junta Directiva si l'Assemblea 
General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment 
designada.  
39.2. La comissió liquidadora procedirà al pagament dels deutes i al cobrament dels 
crèdits. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l'entitat 
pública o privada sense afany de lucre que en l’àmbit territorial d’actuació de 
l’associació s’hagi destacat més en activitats similars a les dutes a terme per 
l’associació i tingui la consideració d’entitats beneficiàries del mecenatge als efectes 
previstos a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.  
TÍTOL VIII – JURISDICCIÓ 
Article 40 
Totes les qüestions i incidències que s'originin per les relacions entre la XCN i les 
entitats, i entre aquestes entre si, se sotmetran prèviament a un sistema de mediació 
en el marc de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, i en el seu defecte, a la jurisdicció civil 
competent, si no és que es tracti d'aspectes aliens a la jurisdicció esmentada.  
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
PRIMERA.- DESENVOLUPAMENT DELS ESTATUTS 
El desenvolupament dels presents estatuts es contempla al Reglament de règim 
intern, que hauran de ser aprovades per l’Assemblea general de la XCN prèvia 
proposta raonada de la Junta Directiva.  
DISPOSICIONS FINALS 
PRIMERA.- ENTRADA EN VIGOR 
Els presents Estatuts entren en vigor al dia següent de la seva aprovació per 
l’Assemblea General.“” 
 
El senyor President, comenta que passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. 
La senyora Barnadas té la paraula, l’aprovació de la modificació dels Estatuts de 
l'associació Xarxa de Custòdia del Territori. 
La diputada delegada de Medi Ambient, senyora Anna Barnadas, intervé i manifesta: 
Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, doncs, ja fa temps que es va fusionar 
aquesta entitat amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura, i al final el nom 
resultant ha estat Xarxa de Conservació de la Natura. Evidentment nosaltres vam fer 
uns estatuts nous i, per tant, la Diputació de Girona, com a adherida en aquesta xarxa 
de conservació de la natura, porta a aquest ple la ratificació d’aquests estatuts. 
El senyor President, diu: Molt bé. Moltes gràcies. Alguna consideració? No? Per tant 
entenem que s’aprova aquesta ratificació. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
14. PLE148/000041/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a la realització de projectes dins del Parc Natural del Montseny. 
(Expedient 2020/8079) 

 
“La Diputació de Girona, com a ens gestor del Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
del Montseny conjuntament amb la Diputació de Barcelona, convoca cada any un 
programa d'ajuts dirigit al finançament d’inversions en l'àmbit del parc destinat a 
compensar l’increment del cost derivat de l’aplicació de la normativa del Pla Especial i 
promoure les activitats compatibles amb la conservació dels valors del Parc i de la 
reserva de la Biosfera. 
 
Tant el contingut com la tramitació de les bases reguladores de les subvencions de la 
Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva 
de la Biosfera del Montseny que es transcriuen en aquest informe s’ajusten als 
requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 
a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de territori i 
sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions de la Diputació 
de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny, que es transcriuen literalment a continuació: 
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”Bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona 
per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
del Montseny 
Article 1. Objecte 
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona a través del Servei de 
Medi Ambient. Aquesta iniciativa s’adreça a l’àmbit territorial gironí del Pla Especial 
del Parc Natural del Montseny i/o a l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny, que gestiona la Diputació de Girona, en coordinació amb la Diputació de 
Barcelona. 
Els objectius de les subvencions regulades en aquestes bases són: 

–Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics del Parc 
Natural del Montseny, des de l’aproximació de la gestió activa i integral del 
conjunt dels seus recursos i d’acord amb les obligacions que deriven de la 
inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa Natura 2000. 

–Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model 
territorial proposat pel Pla Especial del Parc Natural del Montseny, entenent 
l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels valors del Parc 
Natural. 

–Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic 
dins de l’àmbit del Pla Especial.  

–Ordenar l’ús social del Parc Natural del Montseny, garantir-ne el gaudi a la 
societat i fomentar el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció 
preferent a l’educació ambiental. 

–Potenciar l’arquitectura sostenible, en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny, buscant optimitzar recursos naturals i actuacions en l’edificació que 
minimitzin l’impacte ambiental en els edificis, en el medi ambient i en els seus 
ocupants. Concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una 
millora de l’eficiència energètica, una reducció de les necessitats energètiques 
dels edificis i un augment de la capacitat de capturar l’energia solar o de 
generar la pròpia energia renovable. 

–Potenciar les instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el 
consum de biomassa local procedent de la gestió forestal sostenible en l’àmbit 
gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny. 

–Reduir els riscos que amenacen el Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del 
Montseny mitjançant actuacions de prevenció d’incendis i d’adaptació al canvi 
climàtic. 

La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és fomentar les 
actuacions que s’adiguin amb els objectius dels ajuts en les línies següents: 

– Les activitats forestals (AF). 
– Les activitats agrícoles i ramaderes (AAR). 
– Les empreses de serveis (ES). 
– La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA). 
– Actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (EES). 
– L’establiment, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals 

destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF). 
– Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV). 
– Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals (CPIF). 

Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats forestals, agrícoles i 
ramaderes i de serveis en els rams de la restauració, l’hostaleria, la pedagogia, el 
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comerç i el lleure, destinades a la incorporació d’actuacions per millorar l’eficiència 
energètica i la sostenibilitat als habitatges permanents i a les empreses de serveis i 
per rehabilitar i restaurar el patrimoni arquitectònic, millorar la xarxa viària d’ús públic 
del Pac Natural i donar suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals, 
sempre relacionades amb els objectius de la normativa específica del Parc Natural del 
Montseny, i que es desenvolupin dins l’àmbit gironí del Pla Especial de l’espai 
protegit.  
Pel que fa a les actuacions per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat als 
immobles, determinades actuacions d’activitats agrícoles i ramaderes certificades 
com a producció ecològica i les actuacions de la campanya de prevenció d’incendis 
forestals, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és la Reserva de la Biosfera del 
Montseny, dins de la província de Girona. 
Article 2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en 
el període fixat en la convocatòria i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
La Junta de Govern és l’òrgan competent per aprovar i resoldre les convocatòries 
subjectes a aquestes bases, les quals hauran de contenir, com a mínim, el següent: 

–La referència a les bases reguladores, amb indicació del butlletí oficial on s’han 
publicat. 

–Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i la quantia total màxima 
que es destina a la convocatòria, la qual podrà ser ampliable si així ho 
determina la mateixa convocatòria.  

–El termini de presentació de sol·licituds.  
–Els terminis d’execució i justificació de les despeses.  
–El termini de resolució de la convocatòria i de notificació als interessats.  
–La indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa o l’òrgan davant el 

qual es pot interposar recurs administratiu i els òrgans jurisdiccionals als quals 
es pot recórrer. 

–El mitjà de notificació o publicació. 
Article 3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es fa en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o 
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. 
Les subvencions hauran de finançar actuacions sempre relacionades amb els 
objectius de la normativa específica del Parc Natural del Montseny i que es 
desenvolupin en sòl no urbanitzable dins l’àmbit gironí del Pla Especial del Parc 
Natural del Montseny per a les actuacions de les línies EF, ES i PA, RF, XV i CPIF, i 
per a les actuacions de les línies EES i EAR dins l’àmbit de la Reserva de la Biosfera 
del Montseny. 
Les actuacions s’hauran de realitzar a partir de l’1 de gener de l’any corresponent a 
cada convocatòria i fins a l’acabament del termini que s’hi estableixi.  
Es consideren actuacions que poden ser objecte de subvenció, atenent a la línia 
considerada, les següents: 
3.1 Subvencions per a les activitats forestals (AF) 
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a) Les limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la normativa 
del mateix Pla Especial. 
b) Deixar, en els aprofitaments silvícoles, almenys 10 peus grans o 
extrafusters drets per hectàrea per tal d’afavorir les espècies que en depenen. 
L’import de la subvenció s’avaluarà d’acord amb el volum aproximat que 
cubiquin els peus, que s’hauran de marcar, i el preu de la fusta en peu. El cost 
inclou el marcatge dels peus seleccionats per un/a tècnic/a. 
c) La recuperació d’antics camps de conreu o l’adevesament que tingui per 
objectiu el fraccionament de la continuïtat forestal com a mesura de prevenció 
d’incendis o formi part d’un pla de millora de la gestió cinegètica. 
d) Els treballs de recuperació o manteniment de prats de dall. 
e) Les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que 
impliquin un menor impacte. 
f) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats 
a la valoració del bosc: estassades, eliminació o acordonament de restes 
forestals, seleccions de tanys, etc. 
g) La realització de treballs de restauració i correcció encaminats a minimitzar 
impactes que comprometin la conservació de les masses forestals. 
h) Els treballs de reforestació amb finalitat protectora, amb espècies 
autòctones pròpies de l’àrea. 
i) La realització de treballs silvícoles que tinguin per objecte la prevenció 
d’incendis forestals. 
j) Les actuacions que comportin una millora per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible, excloent els alliberaments o 
les reintroduccions d’espècies cinegètiques i la captura de predadors. 
k) La realització d’obres per al manteniment de la xarxa viària de les finques, 
que estiguin previstes en el PTGMF (Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal) o 
el PSGF (Pla Simple de Gestió Forestal), o que siguin necessaris per reparar 
danys causats per fenòmens naturals i no contradiguin els objectius 
d’aquestes bases. S’exclouen els treballs d’obertura de pistes. 
l) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació 
forestal. 
m) Les inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les 
produccions forestals (primera transformació). 
n) Les despeses de restauració d’elements del patrimoni rural, com ara fonts, 
pous de glaç o similars, i de protecció i conservació d’elements naturals 
singulars com arbres d’interès o similars. 

Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció 
especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d’acord 
amb el Pla Especial, en cas de rebre una subvenció per a les actuacions c, d, f, i, i n, 
caldrà aplicar les instruccions que es donin des de l’òrgan gestor del parc 
corresponent. A aquest efecte caldrà contactar-hi abans d’iniciar l’actuació 
subvencionada. 
3.2 Subvencions per a les activitats agrícoles i ramaderes (AAR) 

a) Les indemnitzacions per limitacions en l’explotació o sobrecost d’obres com 
a conseqüència de la normativa del mateix Pla Especial. 
b) La realització d’obres de rehabilitació i les d’actuacions per millorar 
l’eficiència energètica i la sostenibilitat d’edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola i ramadera. 
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c) L’arranjament o la construcció d’estructures exteriors: camins, séquies, 
basses, tanques, parets seques i similars. 
d) La instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació. 
e) Les actuacions que comportin la realització de pràctiques agrícoles o 
maneig ramader que siguin respectuoses amb el medi i que contribueixin a la 
preservació del patrimoni natural. 
f) Les actuacions de recuperació i manteniment de varietats locals. 
g) Les actuacions encaminades a la recuperació d’antics camps de conreu o 
prats de dall. 
h) Les inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les 
produccions agrícoles i ramaderes (primera transformació). 
i) L’adquisició de maquinària o d’altres eines per a l’explotació, sempre que 
estiguin directament destinades a explotacions dins de l’àmbit gironí del Pla 
Especial. Caldrà justificar que la dimensió i les característiques de l’explotació 
garanteixen que la maquinària es destinarà principalment a aquesta 
explotació. 
j) Les despeses associades a la certificació de producció ecològica. 
k) Les actuacions de millora en l’eficiència dels sistemes de reg i en l’estalvi 
pel que fa a l’ús i l’aprofitament de l’aigua. 

3.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES) 
a) Obres que afectin els elements exteriors de l’edifici, vinculats a l’activitat, i 
que estiguin subjectes a limitació normativa per part del Pla Especial del Parc 
Natural del Montseny. 
b) Despeses directament associades a les certificacions de la Q de qualitat 
turística, adhesió a la Carta europea de turisme sostenible. 
c) Les actuacions que promoguin una major vinculació dels visitants del Parc 
amb els seus valors naturals i culturals. 

3.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic (PA) 
I. Per als habitatges ocupats en règim permanent de primera residència, descrits en 
l’article 4.4 a d’aquestes bases 

a) Obres que afectin els elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes 
a limitació normativa per part del Pla Especial. 
b) Obres imprescindibles per garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
c) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 

II. Per als immobles declarats béns d’interès cultural per la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, descrits en l’article 4.4 b d’aquestes bases 

a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per 
mantenir les característiques de certs elements originals. 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 

En el cas que la naturalesa de la intervenció per a la qual se sol·licita la subvenció 
així ho requereixi, la Diputació de Girona podrà exigir la realització prèvia d’aquelles 
tasques de reconeixement arqueològic necessàries per al desenvolupament correcte 
de l’actuació. 
3.5 Subvencions per a actuacions de millora de l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat (EES) 
Es consideren despeses subvencionables les actuacions i projectes que compleixen 
les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i 
sistemes que impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb 
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una millora de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats energètiques dels 
edificis, estalvi d’energia i augment de la capacitat de capturar l’energia solar o de 
generar la pròpia energia amb la incorporació d’energies renovables. Són les 
següents: 

a) Actuacions per optimitzar recursos naturals. 
b) Actuacions que minimitzin l’impacte ambiental en els edificis, en el medi 
ambient i en els seus ocupants. 
c) Millores encaminades a l’eficiència energètica, a la gestió sostenible dels 
recursos i a la incorporació d’energies renovables. 
d) Inversions per a l’ús de biomassa llenyosa forestal. 

Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els 
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. 
Els conceptes d’intervenció subvencionables són els següents: 

a) Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 
b) Instal·lació de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica. 
c) Millora de l’envolupant tèrmic de l’edifici per reduir la demanda energètica 
de calefacció i refrigeració, mitjançant actuacions de millora de l’aïllament 
tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels forats, o d’altres, inclosa 
la instal·lació de dispositius bioclimàtics. 
d) Monitoratge i control del sistema elèctric. 
e) Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació de 
l’edifici mitjançant actuacions de substitució de llums i lluminàries per altres de 
major rendiment energètic, instal·lació de sistemes de control d’encesa i de 
regulació del nivell d’il·luminació, i aprofitament de la llum natural. 
f) Millora de les instal·lacions que afavoreixin l’estalvi d’aigua, millora dels 
sistemes de tractament de les aigües residuals, la implantació de xarxes de 
sanejament separatives en l’edifici, i sistemes que afavoreixin la reutilització de 
les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la. 
g) Instal·lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització 
d’energies renovables com l’energia solar, eòlica o geotèrmica, que redueixin 
el consum d’energia convencional tèrmica o elèctrica de l’edifici. 
h) Instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal. 

En concret, es consideren cost d’inversió subvencionable els conceptes que es 
detallen a continuació: 
Concepte a 

–Instal·lació de punts privats de recàrrega en habitatges unifamiliars per a 
vehicles elèctrics endollables. 

–Instal·lació de punts privats de recàrrega per a vehicles elèctrics endollables en 
edificis plurifamiliars i d’ús comunitari, i segons esquemes d’instal·lació que 
impliquin una preinstal·lació que faciliti futurs punts de recàrrega al pàrquing 
comunitari. 

–Sistema de protecció de la línia general d’alimentació (LGA) contra 
sobrecàrregues. 

–Instal·lació d’elements comuns per adequar la infraestructura als futurs punts de 
càrrega. 

–Sistema de gestió, control i seguretat de la instal·lació. 
–Costos relacionats amb els permisos d’accés i connexió a la xarxa elèctrica. 

Concepte b 
–Emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries de la tecnologia d’ió liti que 
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formin part d’una instal·lació fotovoltaica que estigui connectada a l’interior 
d’una xarxa acollida a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia 
elèctrica d’acord amb la normativa vigent, que s’executin en instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum prèviament existents. 

–Inversor/s o convertidor/s de corrent continu (DC) procedent del generador 
fotovoltaic a corrent altern (AC), associat a la instal·lació d’emmagatzematge. 

–Regulador/s de càrrega.  
–Sistema de control i monitoratge associat a la instal·lació d’emmagatzematge.  
–Cablejat associat a la instal·lació d’emmagatzematge. 

Conceptes c, d, e, f i g 
–Adquisició, muntatge i instal·lació d’equips i/o elements que comportin una 

millora en l’eficiència energètica de l’immoble i prioritzin la utilització de 
tècniques i materials sostenibles. 

Concepte h 
–Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
–Sistemes d’emmagatzematge i assecat. 
–Sistema d’alimentació de la biomassa. 
–Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i 

accessoris). 
–Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la 

caldera de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de 
l’edifici ni d’una xarxa externa de canonades. 

oSistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
oObra civil associada als conceptes esmentats en els apartats anteriors.  

En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable 
els conceptes següents: 

oEls equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern 
de l’edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 

oEls estudis, projectes i memòries tècniques. 
3.6 Subvencions per establir reserves forestals (RF) 

a) La creació, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals 
destinades a conservar boscos madurs d’espècies no exòtiques i amb un 
pendent de menys del 60 % que es deixin a evolució natural. En aquest cas es 
compensarà fins al 100 % dels aprofitaments no realitzats durant un període 
de 25 anys. 

3.7 Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV) 
La realització d’obres per al manteniment de la xarxa viària d’ús públic del Parc 
Natural del Montseny o que siguin necessàries per reparar danys causats per 
fenòmens naturals i no contradiguin els objectius d’aquestes bases. S’exclouen els 
treballs d’obertura de pistes. 
El manteniment de la secció de servei dels camins i pistes de la xarxa viària d’ús 
públic del Parc Natural del Montseny. 
S’exclou l’obertura de nous vials. 
3.8Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals (CPIF) 

a) Actuacions d’informació i vigilància de suport a la campanya de prevenció 
d’incendis del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Inclou 
despeses de manteniment de vehicles, materials i combustible. 

Per a totes les línies, els béns adquirits amb una subvenció de la Diputació s’hauran 
de destinar al fi concret per al qual s’ha concedit la subvenció, durant un mínim de 5 



 
   
 
 

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

 

93

anys en cas de vehicles o maquinària, i de 2 anys en cas d’eines no mecàniques o de 
material informàtic. En el cas d’inversions per rehabilitar o millorar béns immobles, 
aquest període s’estableix per un mínim de 5 anys a partir del moment d’acabar les 
obres. En cas de canvi d’ús o venda abans d’aquest termini, la persona beneficiària 
haurà de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l’interès 
legal corresponent. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita al registre públic 
corresponent, si s’escau. 
Per a totes les línies, en cas d’obres o actuacions subjectes a informe preceptiu per 
part de la Diputació de Girona, aquestes hauran de complir les condicions que hagi 
pogut establir l’informe esmentat. 
No són subvencionables els conceptes següents per a cap de les línies anteriors: 

1. Les hores de personal quan els treballs siguin fets amb mitjans propis 
directament i personalment per la persona beneficiària o per voluntaris. En 
aquests casos, tan sols seran subvencionables les despeses materials que es 
puguin justificar documentalment. 
2. En cas de contractació de les actuacions, no seran subvencionables les 
despeses corresponents a contractacions amb persones vinculades a la 
persona beneficiària. 
3. Les despeses financeres.   
4. Les despeses que no estiguin definides, que no tinguin com a finalitat 
l’objecte de la subvenció o que no siguin directament i clarament imputables al 
projecte subvencionat.  
5. L’obertura de nous vials. 
6. L’IVA, quan aquest sigui deduïble per part de la persona beneficiària. 

Cap actuació serà subvencionable quan s’hagin incomplert els tràmits d’obtenció de 
l’autorització corresponent, quan l’autorització sigui necessària. 
Les actuacions objecte de subvenció s’hauran d’executar de forma que s’ajustin al 
que s’ha sol·licitat i subvencionat, dins del termini màxim establert en la convocatòria 
per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat. La no execució de l’actuació per 
causes imputables a la persona interessada comportarà la pèrdua del dret a tornar a 
sol·licitar ajuts per al mateix concepte en convocatòries futures. 
Article 4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases: 
4.1 Subvencions per a les activitats forestals (AF) 
Les persones titulars o administradores de les finques forestals incloses en l’àmbit del 
Pla Especial del Parc Natural del Montseny que estiguin en possessió d’un instrument 
d’ordenació forestal (IOF) aprovat, tals com un pla tècnic de gestió i millora forestal 
(PTGMF), un pla simple de gestió forestal (PSGF), una ordenació forestal (OF), un pla 
tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc), un pla forestal municipal (PFM) o 
equivalent. 
Les persones titulars o administradores de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla 
Especial del Parc Natural del Montseny i les societats de caçadors que estiguin 
interessats en la recuperació d’antics conreus o en el manteniment de prats de dall. 
Caldrà que, si s’escau, comptin amb l’autorització de la propietat de la finca objecte 
d’actuació i que la intervenció proposada estigui prevista en el pla tècnic de gestió 
cinegètica (PTGC) aprovat. 
Les societats de caça, administradores o persones propietàries que vulguin realitzar 
treballs de millora d’hàbitats de fauna cinegètica dins de l’àmbit del Pla Especial del 
Parc Natural del Montseny i que estiguin previstos en el PTGC, o arranjar camins, 
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sempre que, si s’escau, disposin de l’autorització de les persones propietàries i els 
treballs estiguin previstos en l’IOF, el PTGC o es tracti de camins d’accés a habitatges 
o equipaments, o pertanyin a la xarxa viària d’ús públic del Parc. Podran tenir la 
consideració de beneficiàries de les subvencions les agrupacions o associacions que 
integrin un conjunt de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc 
Natural del Montseny que disposin, cada una o conjuntament, d’un IOF.  
Les agrupacions de defensa forestal (ADF) legalment constituïdes que es localitzin en 
l’àmbit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. 
Excepcionalment, podran tenir la condició de beneficiàries de les subvencions 
aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques públiques o privades que, tot i 
no tenir personalitat jurídica pròpia, integrin un conjunt de finques forestals incloses 
en l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny. Pel que fa a aquestes 
beneficiàries, caldrà que compleixin el que disposa l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
En el cas que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic 
objectiu prevenir incendis forestals, no serà condició necessària estar en possessió 
d’un IOF. Caldrà, però, que l’actuació proposada sigui alguna de les establertes en el 
Decret 64/95, de 7 de març, o en la Llei 5/2003, de 22 d’abril, o que estigui prevista en 
el pla de prevenció d’incendis forestals del municipi corresponent. Tampoc seran 
necessàries aquestes condicions per a les actuacions que tinguin per objecte la 
recuperació o el manteniment de prats de dall ni per a les actuacions que tinguin com 
a finalitat la millora per a espècies de fauna o flora protegides o la restauració 
d’elements del patrimoni rural. 
4.2 Subvencions per a les activitats agrícoles i ramaderes (AAR) 
Les persones titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes o les persones 
propietàries de les finques en les quals s’ubiquin aquestes explotacions que estiguin 
incloses o pasturin en l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny. 
Les persones titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes de l’àmbit de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny que estiguin certificades com a producció 
ecològica o que vulguin iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del 
Consell Català per a la Producció Agrícola Ecològica. 
També poden optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions que 
integrin un conjunt d’explotacions i finques agrícoles i ramaderes incloses en l’àmbit 
del Pla Especial del Parc Natural del Montseny. 
Als efectes d’aquestes bases s’entendran com a explotacions agrícoles i ramaderes 
les que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la ramaderia de 
qualsevol de les maneres següents: 

—el/la titular està donat d’alta al règim general de la seguretat social, branca 
agrària; 

—el/la titular està donat d’alta al règim especial agrari de la seguretat social; 
—l’explotació està inscrita al Registre d’explotacions ramaderes; 
—l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració única de conreus); 
—l’explotació està inscrita al Registre d’empreses prioritàries; 
—el/la titular és una SAT (societat agrària de transformació); 
—el/la titular és una societat que estatutàriament es dedica a la producció agrícola 

i/o ramadera o en forma part. 
4.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES) 
Les persones titulars de les empreses de serveis en els rams de la restauració, 
l’hostaleria, la pedagogia, el comerç i el lleure que desenvolupin la seva activitat dins 
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l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny, segons la definició de l’article 
1 d’aquestes bases. 
També poden optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 
d’empreses de serveis en els rams i les condicions esmentats abans. 
Específicament per al concepte de despeses d’adhesió a la Carta europea de turisme 
sostenible (CETS), podran optar a les subvencions totes les empreses adherides a la 
CETS que estiguin dins l’àmbit territorial de la Carta europea de turisme sostenible del 
Montseny. 
4.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic (PA) 
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries 
d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, ocupats en règim permanent com a 
primera residència i ubicats dins l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del 
Montseny. 
b) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès 
cultural per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, ubicats 
dins l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny. 
4.5 Subvencions per a actuacions de millora de l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat (EES) 
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries 
d’habitatges permanents o d’empreses de serveis, situats dins l’àmbit gironí de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes 
bases. 
b) Les comunitats de propietaris d’immobles, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva 
de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases. 
c) Les persones titulars dels immobles on es desenvolupin activitats en els rams de la 
restauració, l’hostaleria, la pedagogia, el comerç i el lleure dins l’àmbit gironí de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes 
bases, i que estiguin adherits a la CETS. 
4.6 Subvencions per establir reserves forestals (RF) 
Les persones titulars o administradores  de les finques forestals incloses en l’àmbit 
del Pla Especial del Parc Natural del Montseny que estiguin en possessió d’un IOF. 
Les persones titulars o administradores  de finques forestals incloses en l’àmbit del 
Pla Especial del Parc Natural del Montseny, que, tenint una superfície inferior a les 10 
ha, formin part d’un IOF que en el seu conjunt arribi o superi les 10 ha gestionades o 
que disposin d’un IOF. 
Les agrupacions o associacions que integrin un conjunt de finques forestals incloses 
en l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny que disposin, cada una o 
conjuntament, de l’IOF. 
4.7 Millora de la xarxa viària d’us públic del Parc Natural del Montseny (XV) 
Els ajuntaments dels municipis del Parc Natural del Montseny. 
4.8 Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals 
(CPIF) 
Les ADF legalment constituïdes que desenvolupin la seva activitat totalment o 
parcialment dins l’àmbit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. 
Per a totes les línies, poden sol·licitar aquestes subvencions les persones 
promotores de les obres que, sense ser titulars de les finques, immobles o elements 
arquitectònics objecte de subvenció, disposin del dret legal o de l’autorització 
necessària per executar l’actuació. També poden optar a aquestes subvencions les 
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agrupacions o associacions d’empreses de serveis en els rams i les condicions 
esmentats abans. 
Les associacions i fundacions, per poder ser beneficiàries, han d’estar inscrites al 
registre de la Generalitat de Catalunya corresponent. 
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants 
han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Article 5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre les sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin 
específicament en cada convocatòria. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris de valoració establerts. Atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així 
com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior als màxims que es 
determinen a continuació. 
5.1 Subvencions per a les activitats forestals (AF) 
Límit màxim de tres mil euros (3.000 euros) per sol·licitant.  
Per als treballs silvícoles i d’arranjament de camins i marges s’estableixen els imports 
unitaris de referència, a partir dels quals s’aplicarà el 50 %, per calcular la subvenció: 
Camins 

–Repàs del ferm i les trenques d’un camí de desembosc amb buldòzer: 350 
euros/km. 

–Repàs del ferm, les cunetes i les trenques d’una pista, amb motoanivelladora: 
500 euros/km. 

–Repàs del ferm, la formació de la cuneta i les trenques amb motoanivelladora, 
amb desbrossada mecànica dels marges: 800 euros/km. 

–Manteniment de pistes de la xarxa de prevenció d’incendis amb repàs del ferm, 
la formació de la cuneta i les trenques amb motoanivelladora i estassada 
manual de les franges de seguretat laterals: 1.500 euros/km. 

–Desbrossada de marges: 500 euros/km. 
Treballs silvícoles 

–Estassada manual de sotabosc en terrenys amb un pendent inferior al 50 %, 
cobertura inferior al 50 % i diàmetres inferiors a 5 cm: 700 euros/ha. 

–Estassada manual de sotabosc en terrenys amb un pendent inferior al 50 %, 
cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 800 euros/ha. 

–Estassada manual de sotabosc en terrenys amb un pendent superior al 50 %, 
cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.000 euros/ha. 

–Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual, 
amb transcendència de prevenció d’incendis, segons el que estableix l’article 
6.1. d’aquestes bases: 1.100 euros/ha. 

–Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual, 
sense transcendència de prevenció d’incendis, segons el que estableix l’article 
6.1. d’aquestes bases: 900 euros/ha. 

–Estassada manual de sotabosc i trituració de restes amb transcendència de 
prevenció d’incendis, segons el que estableix l’article 6.1 d’aquestes bases: 
1.500 euros/ha. 
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–Estassada manual de sotabosc i trituració de restes sense transcendència de 
prevenció d’incendis, segons el que estableix l’article 6.1 d’aquestes bases: 
1.300 euros/ha. 

–Tallada de selecció o selecció de tanys amb transcendència ecològica o 
paisatgística, o de prevenció d’incendis, segons el que estableix l’article 6.1 
d’aquestes bases: 900 euros/ha. 

–Tallada de selecció o selecció de tanys sense transcendència ecològica o 
paisatgística, o de prevenció d’incendis, segons el que preveu l’article 6.1 
d’aquestes bases: 600 euros/ha.  

Als efectes d’atorgament i de justificació, s’aplicaran aquests imports unitaris segons 
la longitud o superfície de l’actuació sol·licitada i realitzada per part de la persona 
beneficiària, independentment del cost de les actuacions. Tanmateix, l’import de la 
subvenció no podrà sobrepassar el percentatge del cost de l’actuació establert per a 
cada cas. 
5.2 Subvencions per a les activitats agrícoles i ramaderes (AAR) 
Límit màxim de tres mil cinc-cents euros (3.500 euros) per sol·licitant.  
Per a les següents actuacions del conreu d’olivera s’estableixen els imports unitaris 
de referència, a partir dels quals s’aplicarà el 50 % per calcular la subvenció: 

– Plantació amb varietats locals: 1.900 euros/ha. 
– Plantació amb varietats locals i preparació del terreny: 2.400 euros/ha. 
– Plantació amb varietats locals, moviments de terres i preparació del terreny: 

3.000 euros/ha. 
– Treballs de manteniment de plantacions de varietats locals (desbrossar, 

retutorar, podar i reposar marres): 1.150 euros/ha. 
– Instal·lació de sistema de reg: 1.100 euros/ha. 
– Sistemes de telegestió i control del reg: 900 euros/finca 

5.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES) 
Límit màxim de quatre mil cinc-cents euros (4.500 euros) per sol·licitant. 
5.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic (PA) 
Límit màxim de quatre mil cinc-cents euros (4.500 euros) per sol·licitant. 
5.5 Subvencions per actuacions de millora de l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat (EES) 
Límit màxim de vuit mil euros (8.000 euros) per sol·licitant.  
5.6 Subvencions per establir reserves forestals (RF) 
Límit màxim de vuit mil euros (8.000 euros) per sol·licitant. 
L’import de l’ajut serà el corresponent al 100 % de l’import que correspondria als 
ingressos per l’aprofitament no realitzat durant el període de 25 anys de vigència del 
conveni que s’haurà de signar entre la Diputació i la propietat. Es tindrà en compte el 
preu calculat per a la fusta en peu. En cas que l’instrument d’ordenació forestal 
contingui una previsió de producció que es consideri que no s’ajusta a la realitat, 
segons el criteri fonamentat del personal tècnic de la Diputació de Girona, es podran 
agafar els valors de producció de l’Inventari forestal de Catalunya. 
5.7 Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV) 
A cada municipi li correspondrà la dotació màxima següent: 
 
Municipi Dotació màxima 
Arbúcies 15.500 
Breda 3.500 
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Riells i Viabrea 9.000 
Sant Feliu de Buixalleu 4.000 
Viladrau 13.000 
 
Per als treballs d’arranjament de camins i marges s’estableixen els imports unitaris de 
referència determinats en l’apartat 5.1 per calcular la subvenció. 
5.8 Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals 
(CPIF) 
Límit màxim de mil cinc-cents euros (1.500 euros) per sol·licitant. 
Consideracions generals 
Només es podrà concedir una subvenció per persona sol·licitant o explotació/immoble 
i línia, a excepció de les sol·licituds d’acreditació a la Carta europea de turisme 
sostenible i d’actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis. 
L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres administracions públiques o ens privats, no podrà sobrepassar el 
cost de l’actuació o de l’activitat subvencionada. L’import atorgat no haurà de cenyir-
se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 
En cas de disposar de dotació pressupostària per satisfer totes les sol·licituds, es 
podrà subvencionar una segona sol·licitud per sol·licitant i línia. 
Les subvencions corresponen a un màxim del 50 % del cost de les actuacions, 
excepte en els casos que es detallen a continuació. En el cas de les subvencions a 
què fan referència els apartats 1 a, 2 a, 3 a i 4.I a de l’article 3, l’import podrà arribar al 
100 % del benefici no obtingut o del sobrecost per causa d’aquesta limitació 
normativa i d’acord amb l’informe del centre gestor de Medi Ambient de la Diputació 
de Girona. D’altra banda, els conceptes especificats en els apartats 1 b i 5 a del 
mateix article 3 podran optar, igualment, a un ajut corresponent al 100 % de l’import 
que correspondria als ingressos pels aprofitaments no realitzats. Les subvencions 
corresponents a l’apartat 1 c podran arribar a ser del 75 % en el cas d’actuacions que 
es trobin dins del Pla de Conservació o del Pla Cinegètic promoguts o amb el suport 
pel Parc. Les subvencions corresponents a l’apartat 1 n de l’article 3 podran arribar a 
ser del 100 % en el cas d’actuacions que es considerin d’interès del Parc. 
Les subvencions corresponents a l’apartat 7 podran arribar a ser del 100 % de la 
despesa i, en el cas de les subvencions corresponents a l’apartat 8, podran arribar al 
90 %. 
En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la 
resolució de la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats justificades. Si el 
cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà 
en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada 
com a despesa subvencionable, es lliurarà la quantia que resulti d’aplicar el 
percentatge d’ajut establert en la resolució d’atorgament corresponent, sempre que 
s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. 
Article 6. Criteris de valoració 
Els criteris que serveixen per valorar les sol·licituds presentades són els següents:  
6.1 Subvencions per a les activitats forestals (AF) 

– L’increment del cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc 
Natural del Montseny: 4 punts. 

– La no-realització o les limitacions en els treballs d’explotació forestal 
derivades de la normativa del mateix Pla Especial: 4 punts. 
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– Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna 
o flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre que estiguin 
previstes en un pla de conservació: 4 punts. 

– Deixar, en els aprofitaments silvícoles, almenys 10 peus grans o extrafusters 
drets per hectàrea: 4 punts. 

– Les actuacions de restauració d’elements del patrimoni rural, com ara fonts, 
pous de glaç o similars, i de protecció i conservació d’elements naturals 
singulars, com arbres d’interès o similars: 4 punts. 

– Les despeses encaminades a reparar danys causats per incendis, nevades, 
flagells o esllavissades, o altres estralls: 3 punts. 

– Les actuacions silvícoles de millora que tenen transcendència ecològica i 
paisatgística, per la seva ubicació o perquè es tracta d’espècies autòctones 
o singulars o representen una prevenció de riscos per a la massa forestal. 
Es considera que tenen transcendència per a la prevenció d’incendis les 
estassades amb trituració de restes que es facin en franges de 30 metres a 
banda i banda dels camins de la xarxa viària d’ús públic del Parc o en zones 
de baixa càrrega que marqui el pla de prevenció d’incendis municipal o del 
Parc. Es considera que les seleccions de tanys tenen transcendència 
ecològica o paisatgística, en fagàcies, quan es tracta de conversió de bosc 
menut a bosc gros, respectant els tanys més ben conformats i els peus de 
llavor, i es marquen 5 peus per hectàrea per deixar-los com a arbres refugi. 
En el cas de castanyers, cal marcar 5 peus per hectàrea, que no es tallaran 
en la tallada final: 3 punts. 

– Els treballs de recuperació o manteniment de prats de dall: 3 punts. 
– Les actuacions de gestió cinegètica que hagin estat dissenyades 

conjuntament amb el personal tècnic del Parc Natural, dins de programes de 
recuperació de poblacions: 3 punts. 

– Les actuacions de gestió cinegètica sostenible sempre que estiguin previstes 
en un pla cinegètic si no ho estan en un pla de conservació i no han estat 
dissenyades conjuntament amb el personal tècnic del Parc: 2 punts.  

– La recuperació d’antics camps de conreu i prats que, tenint per objectiu el 
fraccionament de la continuïtat forestal com a mesura de prevenció 
d’incendis o formant part d’un pla de millora de la gestió cinegètica, no 
suposin rompuda forestal: 2 punts. 

– Les tasques de manteniment de la xarxa viària forestal previstes en el 
PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de 
desembosc que impliquin un menor impacte: 2 punts. 

– La realització de treballs de restauració i correcció encaminats a minimitzar 
impactes que comprometin la conservació de les masses forestals: 2 punts. 

– Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació 
forestal: 1 punt. 

– Les inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les 
produccions forestals: 1 punt. 

– Els altres treballs silvícoles de millora o restauració de patrimoni rural: 1 
punt. 

Les actuacions que es realitzin en el marc d’un instrument d’ordenació forestal conjunt 
o d’un pla d’adaptació al canvi climàtic tindran un punt addicional. 
6.2 Subvencions per a les activitats agrícoles i ramaderes (AAR) 
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– L’increment del cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc 
Natural del Montseny: 4 punts. 

– La instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació que contribueixin a la 
utilització racional i sostenible dels recursos: 4 punts. 

– Actuacions de millora en l’eficiència dels sistemes de reg i en l’estalvi pel 
que fa a l’ús i l’aprofitament d’aigua: 4 punts. 

– Les actuacions que comportin la realització de pràctiques agrícoles o maneig 
ramader que siguin respectuoses amb el medi i que contribueixin a la 
preservació del patrimoni natural: 4 punts. 

– Les actuacions de recuperació de varietats locals: 4 punts. 
– Les actuacions de manteniment de varietats locals: 2 punts. 
– Les actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis 

directament vinculats i destinats a l’activitat agrícola i ramadera i les 
d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat: 3 
punts. 

– L’arranjament o la construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, 
basses, tanques, parets seques i similars: 3 punts. 

– Les despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de 
caràcter natural: 3 punts. 

– Les actuacions encaminades a la recuperació d’antics camps de conreu: 4 
punts. 

– L’adquisició de maquinària o d’altres eines per a l’explotació: 2 punts. 
– Les inversions encaminades a l’obtenció d’un valor afegit a les produccions 

agrícoles i ramaderes (primera transformació): 2 punts. 
Les actuacions que es realitzin en el marc d’un pla d’adaptació al canvi climàtic 
tindran un punt addicional. 
6.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES) 

– L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc 
Natural del Montseny: 4 punts. 

– La despesa d’expedició del certificat d’adhesió a la Carta europea de turisme 
sostenible: 4 punts. 

– Les actuacions que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció 
de la llicència ambiental i/o d’obres imprescindibles per al desenvolupament 
de l’activitat: 3 punts. 

– Les despeses derivades de certificacions de la Q de qualitat turística: 3 
punts. 

– Les actuacions que promoguin una major vinculació dels visitants del Parc 
amb els seus valors naturals i culturals: 2 punts. 

6.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic (PA) 

I.Per als habitatges descrits en l’article 4.4 a d’aquestes bases 
– L’increment del cost derivat de l’aplicació normativa del pla especial de 

protecció: 4 punts. 
– Les obres imprescindibles per garantir l’habitabilitat i l’estabilitat de l’edifici: 4 

punts. 
– Les despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de 

caràcter natural: 2 punts. 
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Per a aquesta línia no seran considerades subvencionables les sol·licituds que facin 
referència a obres que, en relació amb els estàndards habituals, es considerin 
sumptuoses. 

II.Per als immobles descrits en l’article 4.4 b d’aquestes bases 
– L’increment del cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc 

Natural del Montseny: 4 punts. 
– Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per 

mantenir les característiques de certs elements originals: 3 punts. 
– Les obres de millora interiors o exteriors o motivades per un programa d’ús 

públic: 2 punts. 
6.5 Actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (EES) 

1) Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics: 4 punts. 
2)  Instal·lació de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica: 3 punts. 
3)  Millora de l’envolupant tèrmic de l’edifici per reduir la demanda energètica de 

calefacció i refrigeració, mitjançant actuacions de millora de l’aïllament tèrmic, 
la substitució de fusteries i envidraments dels forats, o d’altres, inclosa la 
instal·lació de dispositius bioclimàtics: 4 punts. 

4)  Monitoratge i control del sistema elèctric: 2 punts. 
5)  Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació de l’edifici 

mitjançant actuacions de substitució de llums i lluminàries per altres de més 
rendiment energètic, instal·lacions de sistemes de control d’encesa i de 
regulació del nivell d’il·luminació, i l’aprofitament de la llum natural: 3 punts. 

6)  Millora de les instal·lacions que afavoreixin l’estalvi d’aigua, millora dels 
sistemes de tractament de les aigües residuals, la implantació de xarxes de 
sanejament separatives en l’edifici, i sistemes que afavoreixin la reutilització 
de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la: 4 punts. 

7)  Instal·lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització 
d’energies renovables com l’energia solar, eòlica o geotèrmica, que redueixin 
el consum d’energia convencional tèrmica o elèctrica de l’edifici: 4 punts. 

8)  Per valorar les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa es 
tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació. Es valorarà 
cadascun amb la puntuació descrita. La màxima puntuació possible són 7 
punts.  

a) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 3 punts. 
b) Instal·lació amb pèl·let: 2 punts. 
c) Instal·lació que substitueixi el sistema de calefacció alimentat per 
energies fòssils o elèctrica: 1 punt. 
d) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar 
tèrmica ja existent o connectada a una xarxa de distribució de calor: 1 
punt. 

Les actuacions que es desenvolupin dins l’àmbit gironí del Parc Natural del Montseny 
obtindran 2 punts suplementaris en la línia d’eficiència energètica i sostenibilitat. 
6.6 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF) 
Per decidir la idoneïtat dels boscos candidats a ser tractats com a reserves forestals 
es tindran en compte els paràmetres en els annexos 1 i 2. En el cas de creació de 
noves reserves forestals, per tal que un bosc sigui considerat com a subvencionable, 
caldrà que obtingui un mínim de 6 punts, a més de puntuar en el criteri 6 i en un dels 
criteris 8 o 9, d’acord amb els criteris de valoració que es relacionen en l’annex I 
d’aquestes bases. En cas d’ampliació de reserves forestals, per tal que un bosc sigui 
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considerat com a subvencionable, caldrà que obtingui un mínim de 5 punts d’acord 
amb els criteris de valoració que es relacionen en l’annex II d’aquestes bases. 
Es tindran en compte també els paràmetres següents: 

1. El període de temps transcorregut des de la darrera tallada. 
2. La ubicació allunyada de camins transitats. 
3. La cabuda. 
4. La productivitat potencial forestal. 
5. La participació de l’ajuntament corresponent en el conveni. 

Es seleccionaran per ser subvencionades les reserves que obtinguin major puntuació 
fins a esgotar la consignació pressupostària d’aquesta línia. 
6.7 Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV) 
No s’estableixen criteris de valoració per a la línia XV, atès que a cada ajuntament li 
correspondrà una dotació màxima segons el que s’ha indicat en la base 5.7. 
6.8 Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals 
(CPIF) 
No s’estableixen criteris de valoració per a la línia CPIF, atès que a cada ADF li 
correspondrà una dotació màxima segons el que s’ha indicat en la base 5.8. 
Per a totes les línies, la valoració de les sol·licituds es farà, per cada concepte, 
seleccionant el criteri que s’hi adeqüi millor; es seleccionaran per ser finançades les 
actuacions que obtinguin una major puntuació fins a esgotar la consignació 
pressupostària de cada línia. En cas que les sol·licituds superin el pressupost 
consignat per al conjunt de les línies, s’atorgarà una única subvenció per sol·licitant o 
finca dins del conjunt de línies de subvenció objecte d’aquesta convocatòria. En 
aquest supòsit caldrà que la propietat indiqui la preferència de les diferents 
subvencions demanades per a una mateixa finca. Si no manifesta cap preferència 
s’atendrà als criteris de major puntuació. 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per un import inferior al màxim atorgable. Si els imports prorratejats de 
subvenció queden reduïts en més d’un 50 % de l’import sol·licitat o el màxim 
atorgable, segons el cas, per raons de disponibilitat pressupostària, les sol·licituds 
menys prioritàries podran no ser ateses.  
Amb l’objectiu de garantir un repartiment equitatiu de subvencions en la política de 
suport de la Diputació de Girona i donades les limitacions pressupostàries, davant 
una igualtat de puntuació pel que fa a la valoració de l’objecte subvencionable, es 
donarà prioritat a les persones sol·licitants que no hagin gaudit de subvenció en les 
darreres convocatòries; per aquest motiu, a les persones físiques o jurídiques que 
n’hagin estat beneficiàries la convocatòria anterior, se’ls descomptarà un punt; a les 
persones que n’hagin estat beneficiàries en totes dues darreres convocatòries, se’ls 
descomptaran 2 punts. No serà aplicable aquesta penalització en el cas d’haver 
sol·licitat només l’acreditació a la Carta europea de turisme sostenible i en els ajuts 
per al suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals. A les persones 
sol·licitants que no hagin justificat, dins del termini que determini la convocatòria, 
l’execució de les actuacions subvencionades en la convocatòria anterior, se’ls 
descomptarà 1 punt addicional en aquesta convocatòria. 
En el cas de persones jurídiques, tant públiques com privades, quan en els seus 
estatuts o escriptura funcional determinin com a objectiu l’afavoriment de la igualtat 
entre homes i dones, gaudiran d’un punt addicional.  
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Així mateix, si disposen d’un pla d’igualtat de gènere, disposaran d’1 punt addicional 
(a excepció de les persones jurídiques que hi estiguin obligades per la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes). 
Article 7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la 
convocatòria, han d’estar signades per la persona interessada o per la que representi 
legalment l’entitat. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
En la sol·licitud, signada degudament i adreçada a la Diputació de Girona, han de 
constar les dades d’identificació de la persona sol·licitant i, si s’escau, del seu o seva 
representant, l’adreça a l’efecte de rebre notificacions, el telèfon de contacte, les 
dades d’identificació de la finca a la qual va destinada la subvenció demanada, el 
règim de tinença o la modalitat contractual que regeixi l’explotació, la denominació 
dels treballs o del projecte que es proposa, l’import total estimat i l’import de la 
subvenció sol·licitada. 
A més a més, s’ha d’acompanyar de la documentació complementària següent: 
7.1 Subvencions per a les activitats forestals (AF) 
a) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona física 

– DNI i NIF de la persona sol·licitant. 
– Nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan la 

persona  destinatària sigui propietària de la finca, o el document de poders 
quan es tracti de l’administrador/a. 

– Fotocòpia d’aprovació de l’IOF, si s’escau, i fotocòpia de la part del PTGMF, 
del PSGF o del PTGC en què figurin amb claredat els treballs per als quals 
es demana la subvenció. Aquesta documentació no serà necessària per als 
treballs de manteniment de prats de dall, ni per a les actuacions que tinguin 
com a finalitat aconseguir una millora per a espècies de fauna o flora 
protegides, ni per als treballs de prevenció d’incendis o la restauració 
d’elements del patrimoni rural, segons el que estableix l’article 4.1. 

– Pressupost desglossat en què es detallin els conceptes que integren la 
intervenció, així com els costos per concepte i el cost total de l’actuació amb 
la indicació de l’IVA aplicable. 

– Plànol o croquis corresponent a les parcel·les o zones on es realitzarà la 
intervenció.  

– Dades bancàries de la persona destinatària en un imprès normalitzat (quan 
no s’hagin aportat anteriorment). 

– Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les 
quals es demana la subvenció. 

b) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona jurídica (a més de la documentació 
esmentada) 

– Fotocòpia de l’escriptura de constitució o dels estatuts. 
– DNI del / de la representant legal. 
– Poders de representació. 
– Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit 

màxim de 200.000 euros durant un període de tres anys.  
7.2 Subvencions per a les activitats agrícoles i ramaderes (AAR) 
a) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona física propietària de la finca 

– NIF i DNI de la persona sol·licitant. 
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– Nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura. 
– Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola i/o ramadera a la 

finca. Cal aportar qualsevol dels documents que s’indiquen en l’article 4.2 
d’aquestes bases. 

– Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost 
desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així 
com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA 
aplicable. 

– Dades bancàries de la persona destinatària en un imprès normalitzat (quan 
no s’hagin aportat anteriorment). 

– Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les 
quals es demana la subvenció. 

b) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona física titular de l’explotació agrícola 
i/o ramadera 

– NIF i DNI de la persona sol·licitant. 
– Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola i/o ramadera. 

S’haurà d’aportar qualsevol dels documents que s’indiquen en l’article 4.2 
d’aquestes bases. 

– Autorització de la propietat per a la realització de les obres objecte de la 
sol·licitud de subvenció. 

– Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost 
desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així 
com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA 
aplicable. 

– Dades bancàries de la persona destinatària en un imprès normalitzat (quan 
no s’hagin aportat anteriorment). 

– Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les 
quals es demana la subvenció. 

c) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona jurídica, a més de la documentació 
indicada en els apartats anteriors 

– Fotocòpia de l’escriptura o dels estatuts. 
– DNI del / de la representant legal. 
– Poders de representació. 
– Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit 

màxim de 200.000 euros durant un període de tres anys.  
7.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES) 
a) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona física  

– DNI i NIF de la persona sol·licitant. 
– Nota simple del registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 

l’arrendament. 
Quan la persona sol·licitant sigui l’arrendatària de l’immoble, cal presentar 
l’autorització corresponent de la propietat per realitzar la intervenció. 

– IAE, si s’escau, o alta al registre d’Hisenda. 
– Llicència d’activitat o, en cas d’obres necessàries per a l’obtenció de la 

llicència, documentació segons la qual aquesta ha estat sol·licitada o s’està 
actualitzant d’acord amb la legislació sectorial. 

– Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost 
desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així 
com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA 
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aplicable. En aquest projecte o memòria s’haurà de justificar que l’activitat es 
desenvolupa dins l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny. 

– Certificat energètic en aquells edificis que n’hagin de disposar per 
compliment normatiu, pel fet de tractar-se d’edificis de nova construcció o 
d’edificis o parts d’edificis existents que s’hagin venut o llogat  a partir del 31 
de desembre de 2015. 

– Dades bancàries de la persona destinatària en un imprès normalitzat (quan 
no s’hagin aportat anteriorment). 

– Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les 
quals es demana la subvenció. 

b) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona jurídica, a més de la documentació 
relacionada en l’apartat anterior 

– Fotocòpia de l’escriptura o dels estatuts. 
– DNI del / de la representant legal. 
– Poders de representació. 
– Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit 

màxim de 200.000 euros durant un període de tres anys. 
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta europea de 
turisme sostenible en els termes que estableix l’article 4.3, també hauran d’adjuntar: 

1) Certificat que acredita que l’empresa es troba dins de l’àmbit definit per la 
Carta europea de turisme sostenible. 

2) Sol·licitud d’adhesió a la Carta europea de turisme sostenible. 
7.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic (PA) 
I. Per als habitatges descrits en l’article 4.4 a d’aquestes bases 
a) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona física 

– DNI i NIF de la persona sol·licitant. 
– Nota simple del registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 

l’arrendament. 
Quan qui sol·licita la subvenció és l’arrendatari/ària de l’habitatge, cal 
presentar l’autorització corresponent de la propietat per realitzar la 
intervenció. 

– Certificat d’empadronament de la persona que resideix en l’habitatge. 
– Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera 

residència. Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats 
per ser destinats a primera residència i, per tant, no pugui acreditar-se la 
residència permanent en el moment de presentar la sol·licitud, s’haurà 
d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 

– Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost 
desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així 
com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA 
aplicable. Quan es tracti de projectes plurianuals, cal detallar les partides 
que es volen executar en l’any en curs i que són objecte de la sol·licitud de 
subvenció. 

– Certificat energètic en aquells edificis que n’hagin de disposar per 
compliment normatiu, pel fet de tractar-se d’edificis de nova construcció o 
d’edificis o parts d’edificis existents que s’hagin venut o llogat a partir del 31 
de desembre de 2015. 
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– Dades bancàries de la persona destinatària en un imprès normalitzat (quan 
no s’hagin aportat anteriorment). 

– Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les 
quals es demana la subvenció. 

b) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona jurídica (a més de la documentació 
esmentada) 
– Fotocòpia de l’escriptura o dels estatuts. 

– DNI del / de la representant legal. 
– Poders de representació. 
– Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit 

màxim de 200.000 euros durant un període de tres anys.  
II. Per als immobles descrits en l’article 4.4 b d’aquestes bases 
a) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona física 

– DNI i NIF de la persona sol·licitant. 
– Títol justificatiu de la propietat o poders de representació que autoritzen la 

persona sol·licitant a intervenir. 
– Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost 

desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així 
com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA 
aplicable. 

– Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural 
o que justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte 
de la intervenció. 

– Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o 
elements arquitectònics objecte de la subvenció. 

– Documentació fotogràfica. 
– Dades bancàries de la persona destinatària en un imprès normalitzat (quan 

no s’hagin aportat anteriorment). 
– Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les 

quals es demana la subvenció. 
b) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona jurídica (a més de la documentació 
esmentada) 

– Fotocòpia de l’escriptura o dels estatuts. 
– DNI del / de la representant legal. 
– Poders de representació. 
– Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit 

màxim de 200.000 euros durant un període de tres anys. 
7.5. Subvencions per a actuacions de millora de l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat (EES) 
a) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona física 

– DNI i NIF de la persona sol·licitant. 
– Nota simple del registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 

l’arrendament. 
Quan qui sol·licita la subvenció és la persona arrendatària de l’habitatge, cal 
presentar l’autorització corresponent de la propietat per realitzar la 
intervenció. 

– Certificat d’empadronament de la persona resident en l’habitatge. 
– Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera 

residència. Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats 
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per ser destinats a primera residència i, per tant, no pugui acreditar-se la 
residència permanent en el moment de presentar la sol·licitud, s’haurà 
d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 

– Certificat energètic en aquells edificis que n’hagin de disposar per 
compliment normatiu, pel fet de tractar-se d’edificis de nova construcció o 
d’edificis o parts d’edificis existents que s’hagin venut o llogat  a partir del 31 
de desembre de 2015. 

– Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost 
desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així 
com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA 
aplicable. En aquest projecte o memòria s’haurà de justificar que l’actuació 
es desenvolupa dins l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny 
o de la Reserva de la Biosfera del Montseny. 

– Dades bancàries en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat 
anteriorment). 

– Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les 
quals es demana la subvenció. 

b) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona jurídica (a més de la documentació 
esmentada) 

– Fotocòpia de l’escriptura o dels estatuts. 
– DNI del / de la representant legal. 
– Poders de representació. 
– Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit 

màxim de 200.000 euros durant un període de tres anys. 
c) Quan la sol·licitant de la subvenció és una comunitat de propietaris d’habitatges 
sotmesos al règim de propietat horitzontal (a més de la documentació esmentada a 
l’apartat 7.5.a) 

1) Document d’identificació de la junta de propietaris (CIF), de la persona 
jurídica corresponent o DNI del / de la representant. 
2) Relació de les persones propietàries de l’edifici, identificades per pis i 
planta, així com les dades dels arrendataris si l’habitatge està arrendat. 
S’haurà d’acreditar l’ocupació permanent del 65 % del coeficient de propietat. 
3) Certificat emès pel secretari o secretària de la junta de propietaris en què 
constin les dades següents: 

– La data i el lloc de realització de la reunió, el caràcter ordinari o 
extraordinari d’aquesta i el nom de la persona que ha fet la 
convocatòria. 
– L’ordre del dia. 
– La indicació de la persona que l’ha presidida i, si s’escau, la persona 
que hi ha actuat com a secretari. 
– La relació de les persones que hi han assistit personalment o per 
representació i la indicació de la quota total de presència. 
– La relació dels acords adoptats, en què consti expressament que la 
majoria de les persones propietàries —que representen la majoria de 
les quotes de participació o la majoria de les quotes de les persones 
presents i dels representants— adopten els acords següents: 
oLa realització de l’actuació, la sol·licitud de la subvenció, l’aprovació 

del pressupost, la designació de l’empresa o empreses per dur a 
terme l’actuació i el percentatge del coeficient o l’import dels costos 
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de les obres que assumeix cadascun dels copropietaris. 
oEl nomenament de la persona que representarà la junta de propietaris 

o les persones propietàries per a la presentació i seguiment de la 
tramitació de la sol·licitud de subvenció. 

7.6 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF) 
a) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona física 

– DNI i NIF de la persona sol·licitant. 
– Nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan la 

persona destinatària sigui la propietària de la finca, o el document de poders 
quan es tracti d’un administrador/a. 

– Fotocòpia d’aprovació de l’IOF i fotocòpia de la part d’aquest en què figurin 
la descripció dels rodals proposats i els treballs que es preveien. 

– Plànol o croquis corresponent a les parcel·les o zones que es proposen com 
a reserva forestal.  

– Dades bancàries de la persona destinatària en un imprès normalitzat (quan 
no s’hagin aportat anteriorment). 

b) Quan qui sol·licita la subvenció és una persona jurídica (a més de la documentació 
esmentada) 

– Fotocòpia de l’escriptura de constitució o dels estatuts. 
– DNI del / de la representant legal. 
– Poders de representació. 
– Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit 

màxim de 200.000 euros durant un període de tres anys.  
7.7 Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV) 

– Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost 
desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així 
com els costos per concepte i el cost total de l’obra. 

– Plànol o croquis corresponent als camins on es realitzarà la intervenció.  
– Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les 

quals es demana la subvenció. 
7.8 Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals 
(CPIF) 

– Pressupost desglossat en què es detallin els conceptes que integren la 
despesa subvencionada i el cost total de l’actuació amb la indicació de l’IVA 
aplicable. 

– Memòria descriptiva de les actuacions a realitzar complementàries a la 
campanya d’informació i prevenció d’incendis forestals del Parc.  

– Dades bancàries de la persona destinatària en un imprès normalitzat (quan 
no s’hagin aportat anteriorment). 

– Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les 
quals es demana la subvenció. 

– Fotocòpia de l’escriptura de constitució o dels estatuts. 
– DNI del / de la representant legal. 

Per a totes les línies, les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica i han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  

– Entitats, empreses i d’altres: e-TRAM.  
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i 
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fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors 
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de 
compressió tipus ZIP o RAR. 
En cas que les sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds també es podran 
presentar al registre general (pujada de Sant Martí, 4, 17004 Girona) o bé per 
qualsevol dels mitjans que estableix la legislació del procediment administratiu. 
Quan la persona sol·licitant hagi presentat en exercicis anteriors (amb una antiguitat 
màxima de 5 anys) algun dels documents exigits per participar en aquesta 
convocatòria, serà suficient una declaració escrita en la qual s’indiqui l’any en què es 
va presentar la sol·licitud i s’expressi que no hi ha hagut cap modificació des de la 
data en què es va presentar respecte a la documentació corresponent. Aquesta 
circumstància, quan sigui el cas, s’ha de fer constar en la sol·licitud per prendre part 
en la convocatòria.  
En tots els casos, cal que la persona sol·licitant declari totes les subvencions i altres 
ingressos obtinguts i les sol·licitades per a la mateixa finalitat.  
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa automàticament el 
coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen. També suposa l’autorització 
a la Diputació de Girona perquè pugui consultar a les entitats públiques si qui sol·licita 
la subvenció està al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 
Cada sol·licitud pot incorporar diversos conceptes subvencionables, sempre que 
corresponguin a una mateixa línia, els quals seran valorats i, si escau, atorgats, 
independentment.   
Article 8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

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

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emet un informe en 
què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, formula la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha 
d’expressar la llista de persones beneficiàries proposades per a l’atorgament de la 
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subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació de les sol·licituds excloses, en 
què s’indica la causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 

President:  La presidenta de la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.  
Vicepresidenta:   

La diputada delegada de Medi Ambient. 
Vocals: 

El/La cap del servei de Medi Ambient. 
El director/a de la Reserva de la Biosfera del Montseny. 
El director/a del Parc Natural del Montseny. 
Dos tècnics o tècniques del Parc Natural del Montseny. 

Actuarà com a secretari la secretària de la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar una persona en 
representació de la Comissió Avaluadora, que hi serà amb veu però sense vot. 
La Comissió Avaluadora quedarà constituïda amb la presència, com a mínim, del 
president/a o vicepresident/a i de dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. 
Article 9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament de les subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, les persones sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds 
per silenci administratiu. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a totes les persones 
beneficiàries, i també a les peticionàries la sol·licitud de les quals s’hagi desestimat. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de totes les persones 
peticionàries que no hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia 
màxima del crèdit fixat a la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació 
aconseguida. Si alguna persona beneficiària renuncia a la subvenció, el president/a 
de la Diputació de Girona podrà concedir la subvenció al/la sol·licitant o sol·licitants 
següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s’hagi 
alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, el president/a de la Comissió d’Avaluació ha de 
comunicar aquesta opció a la persona interessada per tal que accedeixi a la proposta 
de subvenció en el termini improrrogable de 15 dies. Una vegada la persona 
interessada hagi acceptat la proposta, el president/a de la Diputació de Girona dictarà 
l’acte de concessió i el notificarà.  
Article 10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes la persona 
beneficiària no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
Article 11. Justificació 
11.1 Forma de justificar 
Les persones beneficiàries hauran de presentar la justificació mitjançant el model de 
compte justificatiu normalitzat.  
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La justificació es farà un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció 
i/o un cop signat el document de compromís o la compareixença, segons sigui el cas. 
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà en 
la convocatòria corresponent. La documentació que cal presentar és la següent: 
Per a les línies EF, EAR, ES, PA, ESS, XV i CPIF 

– Model normalitzat del compte justificatiu. 
– Les factures o certificats originals, o les fotocòpies compulsades 

corresponents, acreditatius de la realització de les actuacions lliurades per 
l’empresa contractista o subministradora, així com els justificants de 
pagament de la despesa. En el cas que la persona que n’és titular hagi 
executat els treballs mitjançant la contractació de personal, s’han d’aportar 
les nòmines. En aquest darrer cas, l’informe tècnic del Servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona haurà de verificar que els treballs objecte 
de la subvenció tenen relació directa i proporcional amb les nòmines 
aportades. 

– Còpia de les autoritzacions aplicables a l’actuació objecte de l’ajut, com 
poden ser la llicència municipal d’obres o, si s’escau, les autoritzacions del 
Departament competent en matèria de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya.  

– Per al concepte de deixar, en els aprofitaments silvícoles, un mínim de 10 
peus grans o extrafusters drets per hectàrea, caldrà que la persona 
beneficiària hagi fet un senyalament dels arbres que s’han de respectar, la 
qual cosa ha d’haver supervisat un tècnic/a del Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de Girona. Un cop fet l’aprofitament, el tècnic/a de la Diputació 
certificarà que no s’han tallat els arbres marcats. La persona beneficiària 
haurà de signar un document de compromís de no tallar aquests peus 
durant les intervencions o aprofitaments successius que s’hi puguin donar, 
d’acord amb l’annex 2 d’aquestes bases. Una vegada s’hagin donat 
aquestes condicions, es podrà efectuar el pagament de l’import avaluat. 

Per a les subvencions de la línia RF 
Un cop signat el conveni entre la propietat i la Diputació de Girona, segons l’annex 3, 
la propietat haurà de tramitar la modificació del PTGMF o PSGF per incloure-hi el 
concepte de reserva forestal dels terrenys proposats per un període de 25 anys. El 
pagament de l’import es farà un cop s’hagi signat el conveni, amb la petició prèvia de 
la persona beneficiària, en concepte de pagament justificable amb la modificació del 
PTGMF o PSGF. La còpia del document d’aprovació de la modificació del PTGMF o 
PSGF per part del Centre de la Propietat Forestal s’haurà de presentar a la Diputació 
de Girona en el termini d’un any a partir de la signatura del conveni corresponent. 
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona comprovarà la realització de les 
obres i que aquestes es corresponguin amb la sol·licitud formulada i amb la subvenció 
concedida. De la comprovació esmentada, en derivarà l’informe tècnic corresponent, 
que possibilitarà fer efectiva la subvenció. Quan les actuacions hagin estat 
executades personalment per la mateixa persona sol·licitant, serà necessari presentar 
un escrit de notificació de la realització de les obres emès per l’interessat, 
acompanyat amb la documentació justificativa de la despesa de materials. L’informe 
del tècnic/a de la Diputació de Girona haurà de certificar que les actuacions han estat 
efectuades. Si les obres subvencionades requereixen un informe previ preceptiu de la 
Diputació de Girona en el tràmit d’obtenció de la llicència corresponent, serà 
imprescindible que aquest hagi estat favorable i que les obres hagin respectat les 
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condicions que puguin constar en l’informe previ esmentat. En cas que les obres 
infringeixin algun article del Pla Especial del Parc Natural del Montseny o no hagin 
respectat les condicions de l’informe preceptiu, es concedirà a la persona interessada 
un termini de 10 dies per tal de solucionar aquesta situació, sense detriment que la 
Diputació de Girona pugui emprendre les accions legals que consideri oportunes. Un 
cop transcorregut aquest termini, si no s’ha regularitzat la situació, es podrà revocar la 
subvenció. En el cas que els documents acreditatius de la realització de les obres 
siguin inexistents, incorrectes o incomplets, el Servei de Medi Ambient de la Diputació 
de Girona podrà comunicar a l’interessat la necessitat de solucionar les anomalies 
detectades. Si la persona sol·licitant no esmena les anomalies esmentades en el 
termini màxim de 15 dies hàbils, es revocarà la subvenció.  
A més de la causa de revocació indicada en el paràgraf anterior, també serà motiu de 
revocació l’execució d’una obra que, una vegada finalitzada, incompleixi les 
disposicions del planejament vigents. Aquesta revocació es produirà sense perjudici 
de les actuacions administratives que l’incompliment pugui impulsar. 
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 i que s’hagin abonat als creditors corresponents. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
l’article 13 (compatibilitat de subvencions), superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
En cas que la persona beneficiària no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució, es farà el pagament de forma 
proporcional a la despesa justificada, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la 
subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de 
justificar comportarà la renúncia de la persona beneficiària a percebre l’import no 
justificat. En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
11.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà determinat en la convocatòria 
corresponent. 
Es podran concedir ampliacions del termini de justificació en casos justificats per 
causes no imputables a la persona beneficiària sempre que aquesta ho hagi sol·licitat 
dins del termini de justificació. 
11.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà la persona beneficiària 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. En qualsevol cas, la data dels justificants haurà 
de ser, com a màxim, la de termini de justificació. 
11.4. Conseqüències de l’incompliment d’obligacions en la justificació 
En cas de justificació parcial de les despeses, si aquesta justificació és de menys del 
50 % de l’import a justificar, la persona beneficiària perdrà el dret a presentar 
sol·licitud en la convocatòria següent, prèvia resolució corresponent. 
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En cas d’incomplir el termini de justificació, la persona beneficiària perdrà el dret 
sol·licitar la subvenció en les dues convocatòries següents, prèvia resolució 
corresponent. 
Article 12. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe tècnic favorable del centre 
gestor. 
Article 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. 
Article 14. Subcontractació  
Es permet que les persones beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
la persona beneficiària respectiva. 
Article 15. Reformulació de la sol·licitud  
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al 
que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar la persona 
beneficiària a reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la 
subvenció atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte, 
les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts 
respecte de les sol·licituds. 
Article 16. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, les persones beneficiàries 
podran demanar un únic canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada dins de 
la mateixa línia, i sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de 
finançament. El canvi podrà ser concedit si el nou concepte té una puntuació igual o 
superior a la del concepte subvencionat inicialment. 
La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’Ordenança general de 
subvencions i, en tot cas: 

–En cas que la persona beneficiària no justifiqui correctament tot l’import que s’ha 
de justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució. 

–En cas que la persona beneficiària presenti un compte justificatiu per un import 
inferior al que s’ha de justificar. 

En ambdós casos es procedirà a modificar l’import de la subvenció per ajustar-lo al 
que efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per 
resoldre els recursos que s’interposin. 
Article 17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcialment les subvencions. En 
aquest cas, la persona beneficiària tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de 
pagar l’interès de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà 
l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
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Article 18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Les persones beneficiàries no podran concertar l’execució total o parcial de les 
activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat 
que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
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. 
Article 19. Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores han de 
complir amb la normativa, i han d’adoptar i implementar 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. 
Article 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, les persones beneficiàries 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. 
Article 21. Obligació de difusió i publicitat 
Les persones beneficiàries han de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les 
actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat 
realitzada. Les persones físiques queden exemptes d’aquesta obligació. Les persones 
jurídiques hauran de fer constar aquest suport, com a mínim, en la seva pàgina web, 
en cas que en disposin. Les empreses de serveis que no disposin de pagina web ho 
hauran de fer constar en un rètol en les seves instal·lacions i en tots els materials que 
s’editin amb ajut de la subvenció. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir la persona beneficiària perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

a)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi 
a la persona beneficiària, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a 
l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció 

Caldrà utilitzar un llenguatge no sexista en la documentació i els materials editats. 
Article 22. Altres obligacions de la persones beneficiàries 

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 
que fonamenta la concessió de les subvencions. 
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b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de 
la subvenció.  

c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits 
en la legislació general i sectorial aplicable a la persona beneficiària.  

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la 

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

h)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. 

i)Tot el material de difusió que s’hagi editat amb aquestes subvencions, s’haurà d’imprimir 
en paper ecològic i reciclat. 
Article 23. 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, es produeixi o pugui afectar el 
procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui 
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics, en l’exercici de la 
seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 

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. 
d)No realitzar cap tipus de discriminació sexista en la realització dels treballs 

subvencionats 
e)Denunciar comportaments sexistes i de discriminació per gènere. 

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

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

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

e)Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els 
supòsits establerts en l’apartat 4t de l’article 3 de la Llei de transparència. 

f)No tenir comportaments sexistes ni discriminar per gènere i fomentar els valors 
d’igualtat, pluralitat de rols i corresponsabilitat de dones i homes. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran aplicables el 
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a persones beneficiàries d’ajuts públics, sens perjudici 
d’altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 
Article 24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

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

Llei general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 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.  
Article 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. 
Article 26. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o 
derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà la Presidència de la Diputació. 
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D’aquestes resolucions de Presidència se’n donarà compte en la primera sessió que 
es dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
Les convocatòries amb subjecció a aquestes bases podran ser aprovades per la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona. Es garantiran els principis de publicitat, 
objectivitat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. 
ANNEX I  
Criteris de valoració per a les reserves forestals de nova creació. 
En el cas de sol·licituds per a l’establiment de noves reserves forestals, és a dir, que 
no representin l’ampliació de reserves forestals ja existents, la idoneïtat d’aquests 
boscos es decidirà mitjançant els paràmetres següents, coincidents amb els criteris 
de valoració inicial de rodals madurs del projecte «Life RedBosques» 
(http://www.redbosques.eu/B3_Definicion_rodales_referencia). 
 
 Criteri Llindar 

inferior 
Puntuació 

1 Nombre d’espècies arbòries presents >=2 1 
2 Nombre d’estrats verticals (1-2-3) 3 1 
3 Existència de forats en el dosser superior de 

les capçades (FCC Gaps) 
>=10 % 1 

4 Existència de regenerat (FCC) >=5 % 1 
5 Existència de regenerat avançat (peus 

superiors a CD5) 
>=5 % 1 

6 Màxim diàmetre normal >3 Ho* 1 
7 Forma principal de massa Irregular 1 
8 Existència de fusta morta en peu, 

mitjana/gruixuda 
Sí 1 

9 Existència de fusta morta a terra, 
mitjana/gruixuda 

Sí 1 

10 Presència de microhàbitats en els arbres del 
rodal 

3 1 

*Tres vegades l’alçària dominant, expressada en centímetres. 
ANNEX II  
Criteris de valoració per a l’ampliació de reserves forestals existents 
Per decidir la idoneïtat dels boscos candidats a ser tractats com a reserves forestals 
es tindran en compte els paràmetres següents, amb un màxim total de 10 punts: 

Vegetació autòctona 
– presència de més del 95 % d’espècies autòctones (valor 0,5);  
– entre el 75 % i el 95 % d’espècies autòctones (valor 0,25);  
– inferior al 75 % d’espècies autòctones (valor 0). 
Vegetació climàcica 
– comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió superior al 75 % del 
rodal (valor 0,5);  
– comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió entre el 50 % i el 75 % 
del rodal (valor 0,25); 
– comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió entre el 25 % i el 50 % 
del rodal (valor 0,125); 
– comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió inferior al 25 % del 
rodal (valor 0). 
Superfície del rodal 
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– rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió superior a 
20 ha (valor 1);  
– rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió entre 10 i 
20 ha (valor 0,5);  
– rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió entre 5 i 
10 ha (valor 0,25);  
– rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió inferior a 
5 ha (valor 0). 
Relació entre peus de llavor i peus de rebrot 
– rodal amb àrea basal de peus de llavor en més d’un 75 % de la superfície 
(valor 1);  
– rodal amb àrea basal de peus de llavor entre un 50 % i un 75 % de la 
superfície (valor 0,75);  
– rodal amb àrea basal de peus de llavor entre el 25 % i el 50 % de la 
superfície (valor 0,5); 
– rodal àrea basal de peus de llavor en menys el 25 % de la superfície (valor 
0,25); 
– rodal sense peus de llavor (valor 0). 
Nombre de peus arboris centenaris o extrafusters 
– rodal amb més de 50 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea 
(valor 2);  
– rodal de 25 a 50 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor 
1,5);  
– rodal de 10 a 25 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor 
1);  
– rodal d’1 a 10 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor 
0,5); 
– rodal sense peus arboris centenaris o extrafusters (valor 0). 
Presència de bosquets 
– bosc mixt de bosquets madurs i d’altres de joves però amb predomini dels 
bosquets madurs amb peus centenaris o extrafusters (valor 1);  
– bosc amb estructura arbòria homogènia amb una àrea basal predominant 
de peus centenaris o extrafusters (valor 0,75); 
– bosc mixt de bosquets madurs amb peus centenaris o extrafusters i altres 
bosquets joves però amb predomini dels darrers (valor 0,5); 
– bosc amb estructura arbòria homogènia però amb una àrea basal no 
predominant de peus centenaris o extrafusters (valor 0,25); 
– bosc amb estructura arbòria homogènia sense peus centenaris o 
extrafusters (valor 0). 
Presència de fusta morta 
– fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds centenaris o 
extrafusters amb més de 5 peus/ha (valor 2); 
– fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds centenaris o 
extrafusters amb menys de 5 peus/ha (valor 1,5); 
– fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds dominants però no 
centenaris o extrafusters (valor 1). 
– fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds dominats (valor 0,5); 
– sense fusta morta (valor 0). 
Pendent 
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– sòl amb pendent fins a un 20 % (valor 1);  
– sòl amb pendent entre el 20 i el 40 % (valor 0,5); 
– sòl amb pendent entre el 40 i el 50 % (valor 0,25); 
– sòl amb més del 50 % de pendent (valor 0). 
Presència d’espècies de fauna i flora indicadores de bosc madur 
– fauna i/o flora amb bona diversitat específica i amb riquesa d’espècies 
indicadores de bosc madur (valor 1); 
– fauna i/o flora amb diversitat específica mitjana i presència de com a mínim 
una espècie indicadora de bosc madur (valor 0,5); 
– fauna i/o flora amb diversitat específica baixa i sense presència d’espècies 
indicadores de bosc madur (valor 0). 

ANNEX III 
Conveni entre la Diputació de Girona i [l’altra part] per a la constitució d’una 
reserva forestal 
Parts 
La Diputació de Girona, representada pel seu president, [nom i cognoms], assistit 
pel secretari general, [nom i cognoms], en virtut de les facultats conferides per acord 
del ple del dia [data del ple], 
[nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], representant legal de [l’altra part], amb el NIF 
[núm. NIF] i domicili al carrer [nom de la via i número], de [població], amb codi postal 
[núm. codi postal], que és propietària de la finca [referència finca], la qual inclou la 
parcel·la [núm. parcel·la] del polígon [referència polígon] del cadastre de finques 
rústiques del municipi de [nom municipi]. 
Antecedents 
1. [nom i cognoms] és la persona propietària/administradora (o 
propietària/administradora) de la finca esmentada, amb una superfície total de 
[nombre d’hectàrees] ha de bosc de [tipus de bosc], corresponents a una part de la 
unitat [referència unitat] de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la finca, 
que es delimita en la cartografia de l’annex 1. 
2. La finca esmentada té un interès ecològic excepcional pel que fa a la constitució i 
maduresa dels seus boscos i, per tant, la seva conservació és d’interès general. 
3. Els signants han acordat la constitució d’una reserva forestal destinada a conservar 
el bosc madur deixant-lo a evolució natural. 
4. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima convenient 
garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que hi ha als terrenys 
esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex 1, durant un període de 25 anys. La 
conservació significa que no s’hi podran fer treballs silvícoles preparatoris ni 
d’aprofitament durant aquest període, cosa que dona lloc a una compensació pels 
drets de la propietat que no podran ser exercits durant aquest temps, tenint en 
compte també que el fet de no fer treballs preparatoris té un efecte negatiu sobre la 
rendibilitat econòmica d’un hipotètic futur aprofitament quant a la qualitat de la fusta, 
la taxa de creixement dels arbres i l’eficiència de les tales en fusta comercial 
obtinguda per hora de treball, entre d’altres. 
Pactes 
Primer. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
[nom i cognoms] és la constitució d’una reserva forestal per un període de 25 anys en 
la parcel·la esmentada. 
Segon. La Diputació de Girona farà un pagament únic a la persona propietària  dels 
terrenys objecte de preservació, per un import de [import que paga la Diputació]  
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euros, que correspon al valor de la fusta en peu / del suro a l’arbre, aplicat a les tones 
corresponents a la producció durant 25 anys de la superfície que no serà aprofitada 
durant aquest període, amb la sol·licitud prèvia de la propietat, un cop signat aquest 
conveni.  
Tercer. La propietat s’obliga a tramitar una modificació de l’IOF per incorporar-hi el 
concepte de reserva forestal pel període de 25 anys. El termini per modificar l’IOF és 
d’un any a partir de la signatura d’aquest conveni. Transcorregut aquest termini, si no 
s’ha presentat davant aquesta Diputació la documentació que certifiqui la modificació 
de l’IOF, quedarà sense efecte l’ajut i resolt el conveni, amb l’obligació de la persona 
beneficiària de retornar l’ajut rebut més els interessos corresponents. Aquesta 
modificació no caldrà en el cas que l’IOF ja prevegi la destinació a evolució natural 
com a reserva forestal del rodal objecte del conveni. 
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada d’aquest 
conveni, la persona propietària haurà de comunicar-ho a la Diputació per tal que es 
pugui subrogar el conveni amb la nova propietat. En cas que la nova propietat no 
vulgui subrogar el conveni, aquest quedarà resolt i la persona beneficiària haurà de 
retornar l’import de la compensació satisfeta, més una penalització de 5.000 euros. 
Cinquè. Durant la vigència del conveni, la Diputació de Girona podrà fer el seguiment 
de l’evolució del bosc i proposar mesures de millora o de correcció de tendències 
desfavorables, que hauran de comptar amb l’acord de la propietat per ser executades. 
Sisè. En cas d’incendi forestal o un altre tipus de flagell durant la vigència del conveni, 
ambdues parts pactaran la necessitat i tipologia de treballs per a la restauració 
forestal. Aquests treballs podran ser subvencionats per la Diputació de Girona. En cas 
de desacord, es podrà resoldre el conveni amb el retorn, per part de la persona 
beneficiària, de la compensació satisfeta més els interessos corresponents. 
Setè. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al 
[data finalització vigència conveni], sense perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació del que s’hi estableix. 
Vuitè. No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció anticipada 
de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants i 
l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. També s’extingirà 
anticipadament a sol·licitud de la propietat, amb el retorn previ per part d’aquest a la 
Diputació de Girona del muntant de la compensació, més els interessos 
corresponents i una penalització de 5.000 euros. 
Novè. En finalitzar la vigència d’aquest conveni, ambdues parts deixen d’estar-ne 
subjectes i, per tant, queda automàticament sense efectes la consideració com a 
reserva forestal d’aquest rodal d’interès, tret del cas que de comú acord es formalitzi, 
com és desitjable, un nou conveni o acord de custòdia amb la mateixa finalitat. 
Com a mostra de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.” 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
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Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al següent punt que és l’aprovació inicial 
de les bases, o sigui, jo ara li diria, senyora Barnadas, si vostès no hi tenen 
inconvenient, que ens expliqués del punt catorzè al dissetè, que són tot aprovació 
inicial de bases, i llavors, si volen, en farem la votació separada o conjunta, com 
prefereixin. Senyora Barnadas, si us plau. 
La diputada delegada de Media Ambient, senyora Anna Barnadas, manifesta: 
Gràcies, president. Bé, començaré per les primeres. Però un punt comú a les bases 
que presentem avui és una mica la continuïtat amb les bases que ja vam presentar 
l’any anterior. Sí que és veritat que hem fet unes petites modificacions que seran les 
que els hi passo a explicar tot seguit. 
Pel primer grup, que són les bases referides al Montseny, el que hem fet és el canvi 
en alguns preus unitaris que serveixen per calcular les subvencions, per actualitzar-
los i fer-los igual, sobretot pels ajuntaments en les campanyes en matèria forestal. 
S’ha definit també un preu unitari pels sistemes de telegestió i control del rec agrícola, 
en agricultura, per evitar costos excessius i sobretot per la millora de la gestió de 
petites finques. L’altre paquet de bases són les bases de matèria forestal, que aquí sí 
que volíem destacar l’eliminació del concepte subvencionable en una adquisició 
d’emissores RESCAT que feien les ADF. Aquesta eliminació és a petició de bombers 
perquè aquestes emissores han de ser gestionades a través del Departament 
d’Interior i, per tant, no es considerava oportú per bombers que cada ADF en comprés 
una pel seu compte. I, per tant, doncs, en aquest cas, ens ajustem a la petició de 
bombers. Bé, s’ajusten també alguns dels preus unitaris en treballs forestals i 
s’unifiquen amb els preus que ja tenim al Montseny i també, a petició de bombers, 
afegim una línia per donar suport a despeses, sobretot de gasoil, per estripar camps 
en cas d’incendis. És a dir, normalment en cas d’incendis, si s’ha de fer alguna acció 
per obrir algun camp, ho fan els ADFs, i per tant en camps de més de 50 hectàrees hi 
hauria un ajut en el que suposa aquest subministrament de gasoil. 
La següent seria el paquet de bases pel concepte que abans en dèiem «biomassa», i 
que ara veuran que tenim explicat com a «bioenergia». És bàsicament perquè 
comencem a subvencionar ja el que serien les calderes de biomassa. Pensem que és 
un pas endavant important en el que nosaltres entenem com a energies renovables i, 
per tant, seran subvencionables les instal·lacions de calderes de biogàs i xarxes de 
calor, i també els complements que necessitin un motor de producció elèctrica, 
sempre que aquest motor de producció elèctrica doncs no sigui el motor generador. A 
aquest concepte també s’afegeix com a manera de valoritzar productes o 
subproductes com poden ser la gestió de la fracció de matèria orgànica de la recollida 
municipal, plans de depuradora o de seccions ramaderes. I, per tant, pensem que tant 
en polígons com en granges, el món del biogàs pot obrir una nova forma de treballar 
amb les renovables. 
I, per últim, hi hauria el paquet de bases de treball de patrimoni natural en 
ajuntaments i consorcis. Aquí bàsicament hi ha hagut uns canvis en la redacció dels 
textos perquè siguin més comprensibles. També s’afegeix el concepte 
subvencionable en seguiment de les actuacions amb una limitació del 15 % del total 
de l’acció. En aquest cas exclou de les despeses de direcció tècnica dels treballs, 
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bàsicament perquè això ho tenim en el pla de serveis. Llavors ens trobàvem que ho 
oferíem tant per la línia del pla de serveis, que és ajuts tècnics, per la línia 
subvencionable. I per tant, en aquest cas, ho deixem en el que seria el pla de serveis. 
També s’han revisat criteris de puntuació, amb algunes petites modificacions, per fer-
ho sobretot més ajustable a la qualitat de les propostes que siguin presentades, i això 
ho vam explicar en la comissió d’avaluació. És a dir, no es tracta que les propostes 
siguin més senzilles o menys bones, sinó que, com que el ventall del patrimoni natural 
és molt ampli, i pot anar des d’un treball amb una espècie invasora fins a un treball 
d’una comparació d’algun espai naturalitzat, no sempre es poden complir tal com 
nosaltres ho teníem posat a les bases. No es poden complir sempre tots els factors. 
Això donava puntuacions que s’havien d’anar sumant i era molt difícil arribar al top. I, 
per tant, el que s’ha fet és millorar aquests criteris de puntuació. Aquest any hem 
hagut de fer dues convocatòries seguides i, per tant, per evitar això s’ha fet aquesta 
revisió de puntuació. 
I també hi ha una petita modificació, que és a la comissió avaluadora, que es preveu 
una vicepresidència que recau sobre, en aquest cas, la diputada de Medi Ambient, 
que ja es preveia en la resta de bases de les convocatòries, i en aquesta del 
patrimoni natural estava pendent d’actualitzar. 
I ja, per últim, es preveu que les pròrrogues siguin només restringides en els casos en 
què el retard és aliè al beneficiari. També aquest aspecte estava a la resta de bases. I 
faltava incorporar en aquest paquet de patrimoni natural. Si hi ha algun aclariment, 
moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Barnadas. Passaríem punt per punt. 
El punt 14è, les bases reguladores de subvencions per la realització de projectes dins 
del Parc Natural del Montseny. Hi ha alguna paraula? Estan d’acord, doncs? Sí, 
senyora Pèlach. 
La diputada senyora Laia Pèlach, comenta: Nosaltres tenim una visió general. 
El senyor President diu: Sí. Digui, digui. Endavant. 
La diputada senyora Pèlach, manifesta: Només per mostrar el nostre suport en 
aquestes modificacions que es fan de les diverses subvencions. Creiem que el que 
pretenem és anar-nos ajustant a les demandes i necessitats dels municipis per fer-los 
més fàcil que es puguin presentar en aquestes subvencions i adaptar-nos també a les 
realitats que van canviant. I també el fet d’anar incorporant noves eines que tenim per 
aquesta lluita contra el canvi climàtic o l’emergència climàtica. Per tant, mostrar el 
suport en totes. Per part nostra, si volen fer la votació conjunta, ens semblaria bé. 
El senyor President, diu: Molt bé, moltes gràcies. Senyor Fernández.  
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i diu: Sí, president. Bé, nosaltres, amb el 
mateix sentit, donarem suport a totes les propostes. Entenem que responen a una 
adequació de les noves necessitats que hi ha i de demandes que s’han produït durant 
l’històric de l’evolució d’aquestes subvencions. Incorporem eines noves, jo crec que 
tot això és molt i molt important. Per tant, farem un vot positiu en tots els punts. 
El senyor President, comenta: Molt bé. A algú no li semblaria bé que féssim una 
votació conjunta? Per tant, entenc que a tothom li va bé que fem una votació conjunta 
dels punts 14, 15, 16 i 17, i entenc que tots són favorables i, per tant, s’aproven els 
quatre punts per unanimitat. Sí? Moltes gràcies. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 



 
   
 
 

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

 

123

15. PLE148/000042/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals. 
(Expedient 2020/8047) 

 
“El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la 
línia de subvencions “Subvencions en matèria forestal”, amb l’objectiu de donar 
assistència als municipis en matèria de prevenció d’incendis i per a la gestió forestal 
de finques de titularitat municipal. També es donarà suport al desenvolupament 
econòmic i social local en l’àmbit forestal. 
Els efectes que es pretenen amb la seva aplicació són: 
 

Suport als ajuntaments per al compliment de la llei 5/2003 de mesures de 
prevenció d’incendis en urbanitzacions i nuclis urbans, la qual defineix una 
sèrie d’obligacions als propietaris d’edificis i instal·lacions que es troben a 
menys de 500 de terrenys forestals i defineix les obligacions i competències 
dels ajuntaments en cas que els propietaris no actuïn. Bona part del suport als 
ajuntaments es presta en la modalitat de pla de serveis d’assistència tècnica; 
tanmateix, s’ofereix, a més, suport econòmic als municipis de menys de 1.000 
habitants per als treballs de manteniment de franges perimetrals en nuclis i 
urbanitzacions i per als treballs d’obertura de franges en zones verdes de 
tipologia forestal i en parcel·les interiors de titularitat municipal. 

 
Contribuir a la viabilitat econòmica de la gestió forestal sostenible de boscos de 

titularitat municipal. Constitució i ampliació d’una xarxa de rodals de boscos a 
evolució lliure que abasti fins el 5% de la superfície forestal de les comarques 
gironines. Suport als ajuntaments en actuacions de custòdia de boscos de 
titularitat privada amb objectius de conservació. Suport a la realització d’altres 
actuacions de millora forestal previstes en el programa anual de millores. 
Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics conreus o pastures.  
Millora i manteniment d’infraestructures per al foment de la ramaderia 
extensiva. 

 
Donar suport al funcionament de les ADF i a llurs treballs de prevenció d'incendis 

forestals planificades en els plans de prevenció d'incendis. Contribuir a la 
viabilitat dels treballs de prevenció d'incendis que no generen ingressos per 
fomentar l'execució dels plans de prevenció d'incendis i el compliment de la 
normativa en aquesta matèria. 

 
 Incentivar la gestió forestal mitjançant fórmules de gestió conjunta, ja sigui a 

través de plans municipals, plans de gestió conjunta o posant a la pràctica 
plans estratègics de producció i comercialització d’estella forestal. Es promou 
la gestió forestal conjunta per assolir una economia d’escala que faci viables 
econòmicament els treballs de prevenció d’incendis i estableixi i garanteixi els 
circuits de comercialització local que vinculin la gestió forestal i la demanda 
local d’estella forestal per a l’aprofitament energètic en calderes de biomassa. 
Es subvenciona la despesa de suport tècnic forestal a les associacions. 

 
La campanya de subvencions en matèria forestal es concreta amb les línies següents: 
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1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 

silvícoles de millora. 
2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques 

gironines. 
3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de 

manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les 
interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures 
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. 

4.Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió 
forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de 
biomassa. 

5.  Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb 
tractor en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas 
d’incendis de terrenys de més de 50 ha. 

 
La campanya de subvencions es regula mitjançant unes bases reguladores i 
convocatòries anuals, i el procediment de concessió és la concurrència competitiva 
per als ajuntaments i concurrència no competitiva per a les ADF. 
 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, dóna suport a la gestió forestal sostenible de les forests comunals i/o 
municipals; per altra banda, en exercici de la seva competència en prevenció 
d’incendis de municipis de menys de 20.000 habitants, dóna suport a les actuacions 
en prevenció d’incendis dels ajuntaments. També presta suport a les Agrupacions de 
Defensa Forestal i a les associacions de propietaris forestals. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a 
actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, que es transcriuen 
literalment a continuació: 
 “BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
1.Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
per al finançament d’actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals. 
La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és fomentar les línies 
següents: 
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1  Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 
silvícoles de millora. 

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. 
3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de 

manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les 
interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures 
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. 

4.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió 
forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de 
biomassa. 

5.  Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb 
tractor en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas 
d’incendis de terrenys de més de 50 ha. 

A efectes de la línia 3 d’aquestes bases s’entén per: 
a) Franja perimetral: franja de terreny al voltant de nuclis i urbanitzacions, amb 

una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb una massa 
arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s’estableixen 
en el Decret 123/2005. Aquestes franges exteriors de protecció han d’estar 
definides en un projecte executiu aprovat per l’Ajuntament. 

b) Parcel·la interior municipal: terreny  de la urbanització o del nucli de població 
que no està edificat i que és de propietat municipal. Aquestes parcel·les ’han 
d’estar situades en sòls urbans o urbanitzables segons el planejament 
urbanístic del municipi. 

c) Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda. 
d) Polígon obligat: àmbit interior del nucli de població o de la urbanització definit 

en el projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de 
prevenció de les parcel·les interiors i de zones verdes. 

e) Obertura: Aclarida i/o selecció de tanys, poda, estassada de sotabosc i 
eliminació de restes. 

f) Manteniment: Estassada de sotabosc i eliminació de restes. 
2.Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en 
el període fixat en les convocatòries (que han d’aprovar la Junta de Govern) i 
s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes 
bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3.Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o 
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. 
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible: 

a)  
1. Crear, mitjançant un conveni, reserves forestals destinades a la conservació de 

boscos singulars d’espècies no exòtiques que es deixin a evolució natural 
durant un període de 25 anys. El concepte finançat són els aprofitaments no 
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realitzats durant aquest període. A aquest efecte, es compensaran els 
ingressos no obtinguts en funció de la producció del rodal corresponent en el 
període establert anteriorment. L’import de la subvenció obtinguda haurà de 
ser incorporat al fons de millores de l’any següent. 

2. Ampliar, mitjançant un conveni, la superfície de reserves forestals destinades a 
la conservació de boscos singulars, creades anteriorment per conveni amb la 
Diputació de Girona, creant una nova zona de reserva adjacent a la primera, 
durant un període de 25 anys. El concepte finançat són els aprofitaments no 
realitzats durant aquest període. A aquest efecte, es compensaran els 
ingressos no obtinguts en funció de la producció del rodal corresponent en el 
període establert anteriorment. L’import de la subvenció obtinguda haurà de 
ser incorporat al fons de millores de l’any següent. 

b) Millora i manteniment d’infraestructures i instal·lacions per al foment de la 
ramaderia extensiva.* 

c) Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics conreus o pastures. 
Per comprovar-ne la preexistència s’agafarà com a referència la informació 
cadastral i la fotografia aèria del vol americà de l’any 1956. 

d) Actuacions de custòdia de boscos de titularitat privada per part d’ajuntaments, 
en les quals es prioritzin els objectius de conservació. 

e) En els terrenys forestals declarats d’utilitat pública, la realització d’altres 
actuacions de millora forestal previstes en el programa anual de millores 
regulat per la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i el Decret 
377/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula la gestió dels fons de millores 
per a la conservació i el manteniment dels boscos d’utilitat pública propietat de 
les entitats locals. S’exclouen expressament els treballs susceptibles 
d’aprofitament comercial. L’ajut de la Diputació de Girona serà complementari 
a l’obligatorietat de reinvertir el 15 % dels ingressos obtinguts, d’acord amb el 
Decret esmentat, i les quantitats percebudes en concepte de subvenció 
s’aplicaran a les millores previstes en el programa o s’incorporaran al fons de 
millores per a l’exercici següent.* 

f) En tots els terrenys forestals de titularitat municipal, siguin o no declarats 
d’utilitat pública, l’execució de treballs de millora previstos en els instruments 
d’ordenació forestal o plans de prevenció d’incendis forestals* aprovats per 
l’Administració forestal de la Generalitat de Catalunya. S’exclouen 
expressament els treballs susceptibles d’aprofitament comercial. Podran ser 
subvencionables actuacions incloses en un IOF o en un pla de prevenció 
d’incendis forestals encara no aprovats però presentats a la Generalitat de 
Catalunya. En aquest cas la Diputació demanarà l’informe tècnic favorable de 
l’organisme competent de la Generalitat.* 

g) La realització de tasques de gestió tècnica de les forests: redacció, si escau, 
dels programes anuals de millores i d’aprofitaments, assistència tècnica a la 
gestió, assenyalaments, mesuraments, reconeixements i totes les actuacions a 
què obliga la legislació. 

*En tots els casos, s’exclou el concepte de arranjament de camins, atès que 
aquest concepte s’atén des del fons de subvencions del Servei de Cooperació 
Local de la Diputació de Girona. 

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines: 
— Actuacions de les ADF: 
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a) Actuacions de tractament de la vegetació, de creació d’infraestructures per a 
l’extinció d’incendis o de manteniment de la vialitat, que s’ha de realitzar 
d’acord amb les previsions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de 
l’àmbit d’actuació de l’ADF, aprovat per la Generalitat de Catalunya. Podran 
ser subvencionables actuacions incloses en un pla de prevenció d’incendis 
forestals encara no aprovat però presentat al Servei de Prevenció d’Incendis 
de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas la Diputació demanarà l’informe 
tècnic favorable d’aquest organisme.  

b) Altres actuacions establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, sobre 
mesures de prevenció d’incendis forestals, o manteniment de dipòsits d’aigua 
per a l’extinció d’incendis que formin part de la xarxa de dipòsits aptes per a 
l’ús dels bombers. 

c) Despeses derivades del consum de combustible, el lloguer o el manteniment 
de maquinària i vehicles, assegurances, impostos de vehicles, taxes, 
despeses ordinàries de software i/o tràmits de gestoria. 

d) Redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit 
de l’ADF. 

— Actuacions de les associacions o federacions d’ADF: 
a) Actuacions de suport tècnic a les ADF associades. 
b) Adquisició i instal·lació de càmeres digitals per a la detecció d’incendis 

forestals. 
3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment 

de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals 
en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals: 

a) Manteniment de franges perimetrals de prevenció a fi de complir les 
condicions que estableixen la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005. 

b) Obertura de parcel·les interiors de titularitat municipal i zones verdes a fi de 
complir les condicions que estableixen la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005. 

c) Manteniment de parcel·les interiors de titularitat municipal a fi de complir les 
condicions que estableixen la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005. 

El treballs de manteniment es podran fer per mitjans mecànics, però també mitjançant 
l’acció dels ramats. 
4.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal 

conjunta en col·laboració amb ajuntaments o altres ens locals. 
— Actuacions d’assistència externa per part de personal tècnic qualificat a les 
associacions per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de 
prevenció d’incendis i/o producció de biomassa, tals com: 

a) Foment de noves adscripcions a instruments d’ordenació forestal conjunta. 
b) Foment de redacció d’instruments d’ordenació conjunta en l’àmbit de 

l’associació. 
c) Elaboració de plans d’aprofitaments a partir dels instruments d’ordenació 

forestal existents. 
d) Assistència tècnica per a la gestió de subvencions en matèria de GFS de 

manera conjunta. 
e) Redacció dels contractes privats entre l’associació i els socis per a la 

realització de treballs forestals. 
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f) Redacció dels plecs de condicions tècniques i administratives de les 
actuacions i dels contractes entre l’associació i les empreses de treballs 
forestals. 

g) Obtenció de permisos i comunicacions. 
h) Marcatge, direcció d’obra i seguiment de treballs. 
i) Elaboració d’informes de seguiment i valoració d’actuacions. 
j) Foment de subministrament de biomassa a ajuntaments, particulars o 

indústria. 
k) Foment de la dinamització de la gestió forestal conjunta amb objectius de 

prevenció d’incendis i/o producció de biomassa. 
5. Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor 

en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de més 
de 50 ha. 

– Despeses de carburant de tractor. 
Per al conjunt de línies es consideren despeses no subvencionables: 

a) Els treballs realitzats amb mitjans propis, tret que es tracti de personal de nova 
contractació específica per a l’actuació en concret. 

b) Els treballs que coincideixin amb els previstos en altres sol·licituds d’alguna de 
les línies de subvenció establertes en aquest bases. 

c) Les despeses que no estiguin definides, que no tinguin com a finalitat l’objecte 
de la subvenció o que no siguin directament i clarament imputables al projecte 
subvencionat. 

d) L’obertura, l’eixamplament o la pavimentació de camins i l’arranjament del 
ferm de camins pavimentats. 

e) La redacció de plans d’actuació municipal, segons la normativa de protecció 
civil. 

f) Els treballs forestals en què un possible aprofitament comercial cobriria les 
despeses. 

g) Les despeses corresponents a contractacions amb persones vinculades al 
beneficiari. 

h) Les altres previstes en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
Per a totes les línies, en cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la 
rehabilitació o la millora de béns inventariables, el període durant el qual el beneficiari 
haurà de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció, que no 
pot ser inferior a 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic ni a 2 anys 
per a la resta de béns (art. 31.4 de l’LGS). 
El període d’execució és de l’1 de gener de l’any de la convocatòria corresponent fins 
a la data que la convocatòria determini com a límit per justificar les despeses. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases: 

1.  Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 
silvícoles de millora: Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades 
(EMD) de municipis de la província de Girona que siguin propietaris de finques 
que tinguin la consideració de terrenys forestals d’acord amb l’article 2 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, o bé, en cas del concepte d de 
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l’apartat 4.2, qualsevol ajuntament de la demarcació, i en el cas del concepte e, 
tots els ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos 
de titularitat privada. 

2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines: 
Les ADF i les associacions i federacions d’ADF de la província de Girona que 
estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent. 

3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de 
manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les 
interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals: Els ajuntaments i les 
EMD de municipis de la província de Girona de menys de 1.000 habitants que 
compleixin les condicions següents: 
Tenir el plànol de delimitació aprovat definitivament. 
Disposar d’un projecte executiu aprovat o, quan el projecte no sigui necessari per 

la naturalesa dels treballs, una memòria que determini els treballs sobre la 
vegetació que s’han de fer per al compliment de les obligacions de la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestals 

Si es demana la subvenció pel manteniment de franges perimetrals, cal que 
estigui executada l’obertura de les franges per a les quals es demana 
subvenció. 

Si es demana subvenció per parcel·les interiors municipals i/o zones verdes, cal 
que l’Ajuntament sigui propietari de les zones verdes o les parcel·les interiors 
per a les quals es demana subvenció. 

4.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió 
forestal conjunta. Les associacions, agrupacions i federacions de propietaris 
forestals de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al 
registre corresponent i que en el seu àmbit de treball disposin d’un instrument 
d’ordenació forestal conjunta o d’un document de planificació estratègica o 
equivalent, que planifiqui a en els àmbits municipal o supramunicipal actuacions 
de prevenció d’incendis i/o aprofitament de biomassa, i que disposin d’un acord de 
col·laboració amb un o més ajuntaments o altres ens locals. 

5.  Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb 
tractor en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis 
de més de 50 ha. Les associacions o federacions d’ADF/ (el Secretariat d’ADF) 
(vehiculant accions dutes a terme per les ADF associades) que hagin realitzat 
accions urgents d’estripat de camps en cas d’incendi forestal sota sol·licitud dels 
bombers. 

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin 
específicament en cada convocatòria.  
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1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. Cada sol·licitud serà 
avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. 

D’acord amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de la 
subvenció que es concedeix, sobre la base dels percentatges i amb els màxims 
per al conjunt de conceptes d’aquesta línia que s’especifiquen a continuació: 

 Ajuntaments de municipis de menys de 2.000 hectàrees i EMD: import 
màxim de 3.000 euros. 

 Ajuntaments de municipis entre 2.000 i 5.000 hectàrees: import màxim 
de 4.500 euros. 

 Ajuntaments de municipis de més de 5.000 hectàrees: 6.000 euros. 
En cas de sol·licituds per al concepte a.1 i a.2, la subvenció podrà ser d’un màxim 
de 15.000 euros, independentment de la superfície municipal. Tanmateix, en cap 
cas se superarà el límit màxim de 15.000 euros de subvenció per al conjunt de 
conceptes d’aquesta línia. 
La subvenció correspondrà, com a màxim, al 75 % del pressupost previst per a 
l’actuació, excepte per als conceptes a.1 i a.2 en cas d’establiment de reserves 
forestals, que correspondrà al 100 % de l’import que correspondria als ingressos 
per l’aprofitament no realitzat durant el període de 25 anys de vigència del conveni 
que s’haurà de signar entre la Diputació i la propietat. A aquest efecte es tindrà en 
compte el preu per a la fusta en peu o el suro a l’arbre, que serà calculat pels 
tècnics de la Diputació de Girona en funció dels preus a la llotja de Vic. En cas 
que la memòria contingui una previsió de producció que resulti dubtosa, els 
tècnics de la Diputació de Girona es reserven el dret de sol·licitar l’IOF. En cas 
que es consideri que els valors no s’ajusten a la realitat, es podran prendre com a 
referència els valors de producció de l’Inventari Forestal de Catalunya.  

2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. A 
cada ADF li correspondrà la següent dotació mínima en funció de la superfície 
forestal del seu àmbit, del fet que aquesta inclogui municipis declarats d’alt risc 
d’incendi segons el Decret 64/1995, i del fet que pertanyi a un perímetre de 
protecció prioritària. Aquesta quantitat haurà de ser invertida íntegrament en el 
concepte subvencionable sol·licitat.  

 
 0 a 2.000 ha de 

superfície forestal 
2.000 a 5.000 
ha 

5.000 a 15.000 
ha 

> 15.000 ha 

PPP 1.600 2.400 3.300 4.500 
Alt risc d’incendi 1.300 2.200 2.900 4.300 
No alt risc 
d’incendi 

1.100 2.000 2.600 4.000 

 
Aquesta dotació podrà ser augmentada equitativament, segons la disponibilitat 
pressupostària, sense superar mai els límits següents: 

— 4.100 euros per a les ADF amb una superfície forestal de fins a 5.000 
hectàrees. 

— 5.100 euros per a les ADF amb una superfície forestal entre 5.001 i 15.000 
hectàrees. 

— 6.100 euros per a les ADF amb una superfície superior a 15.000 hectàrees. 
— 8.500 euros per a les associacions o federacions d’ADF, segons la fórmula 

següent: 
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Import de Subvenció a X = (0,1 · proporció nre. ADF associades x + 0,9 · 
proporció àrea x) · import total disponible 

On: 
proporció nre. ADF associades x = nre. associades a X/ SUMATORI nre. 

associades i  
proporció àrea x = àrea de X/ SUMATORI àrees i 

La subvenció correspondrà, com a màxim, al 75 % del pressupost previst per a 
l’actuació. 

3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment 
de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals 
en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals: 

S’estableix l’import màxim de subvenció per a cada concepte sol·licitat amb els valors 
següents: 

 Per al concepte a (treballs en franges perimetrals de prevenció) l’import màxim 
de la subvenció serà de 5.000 € per municipi. 

 Per al concepte b (obertura de parcel·les interiors municipals i zones verdes)  
l’import màxim de la subvenció serà de 2.000 € per municipi. 

 Per al concepte c (manteniment de parcel·les interiors) l’import màxim de la 
subvenció serà de 2.000 € per municipi. 

L’import màxim que es pot atorgar per municipi és de 7.000 €. 
El percentatge màxim de subvenció per a franges de prevenció, parcel·les interiors 
municipals i zones verdes serà del 75 % de les despeses subvencionables. 
4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal 

conjunta. 
S’avaluarà cada sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la 
base de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció 
que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a 
continuació: 

–L’import màxim que es pot atorgar per sol·licitud és de 3.000 €. 
–L’import màxim subvencionable serà del 50 % del total de la despesa 

prevista. 
–Cada associació pot presentar, com a màxim, una sola sol·licitud. 

Les subvencions s’atorgaran per ordre de puntuació fins a exhaurir la dotació prevista 
en la convocatòria. 
5.  Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor 

en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de més 
de 50 ha. 

L’import màxim de la subvenció serà el 100 % de la despesa feta en concepte de 
combustible consumit pel/s tractor/s en l’estripat de camps realitzat sota petició dels 
bombers i certificat per aquests, amb un màxim de 500 € per sol·licitant, i amb els 
preus de referència indicats més avall.  
En cas que les sol·licituds d’aquesta línia superin la dotació establerta en la 
convocatòria, es podrà reduir el percentatge subvencionat a fi d’atendre totes les 
sol·licituds.  
En tot cas, les subvencions de totes les línies s’entenen fixades en el percentatge 
establert en la resolució de la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats 
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justificades. Si el cost de l’actuació subvencionada finalment resulta superior, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. D’altra banda, si la 
justificació és inferior a la quantitat determinada com a despesa a justificar, es lliurarà 
l’import que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en la resolució 
d’atorgament corresponent, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. 
Per als treballs silvícoles, d’arranjament i sega de marges de camins, d’adquisició i 
instal·lació de càmeres digitals i d’obertura o manteniment de franges perimetrals de 
prevenció, s’estableixen els imports unitaris de referència següents, als quals s’aplica 
el percentatge màxim de subvenció per calcular el límit de l’import de la subvenció:  

Treballs silvícoles 
a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, 

cobertura inferior al 50 % i diàmetres inferiors a 5 cm: 700 euros/ha. 
b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, 

cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 800 euros/ha. 
c) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50 %, 

cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.000 euros/ha. 
d) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 

900 euros/ha. 
e) Estassada manual de sotabosc i trituració de restes: 1.400 euros/ha. 
f) Aclarides o selecció de tanys: 900 euros/ha. 
Camins (per a ADF) 
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb buldòzer: 350  

euros/km. 
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques d’una pista, amb motoanivelladora: 500 

euros/km. 
c) Repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motoanivelladora, amb sega 

lateral mecanitzada dels marges (inclou els dos marges): 800 euros/km. 
d) Sega lateral mecanitzada de marges (inclou els dos marges): 300 euros/km. 
Adquisició i instal·lació de càmeres digitals per a la detecció d’incendis forestals 
 Adquisició i instal·lació d’una càmera: 600 € 
Treballs en franges perimetrals de prevenció de parcel·les interiors i zones verdes 
a) Obertura: 2.000 euros/ha 
b)  Manteniment: 900 euros /ha 
Treballs d’estripat de camps en cas d’incendi forestal 
A partir d’un preu de referència del gasoil agrícola de 0,55 euros/litre: 

a) Tractors amb arreus per llaurar fins a 1.000 CV: 14-16 litres/hora = 8,80 
euros/hora. 

b) Tractors amb arreus per llaurar de més de 1.000 CV: 18-20 litres/hora = 11,00 
euros/hora. 

A efectes d’atorgament i de justificació, s’aplicaran aquests imports unitaris segons la 
longitud o la superfície de l’actuació sol·licitada i realitzada per part del beneficiari, 
independentment del cost de les actuacions. Tanmateix, l’import de la subvenció no 
podrà sobrepassar el percentatge del cost de l’actuació.  
En relació amb les línies 1 i 4, per tal de poder atendre el màxim nombre de 
sol·licituds possible, segons la disponibilitat pressupostària, es podrà reduir el nombre 
de conceptes subvencionats per sol·licitant sobre la base dels criteris de valoració 
establerts en aquestes bases. Un cop fet això, si l’import total sol·licitat encara supera 
el crèdit disponible, els imports atorgats es podran reduir proporcionalment respecte 
als imports sol·licitats o màxims atorgables per tal de poder atendre més sol·licituds. 
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La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s’ha sol·licitat o del 
màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir a parts iguals el 
pressupost disponible entre accions que tinguin la mateixa puntuació. Si el 
repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació 
representa una disminució de l’import per atorgar que doni com a resultat menys del 
50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podran no atendre les 
accions que es considerin tècnicament menys rellevants en analitzar la conveniència i 
la urgència de les propostes, la seva dimensió econòmica, l’abast territorial o 
poblacional, el percentatge de cofinançament a què s’ha compromès el beneficiari o 
els efectes directes de millora de la gestió forestal. 
No seran ateses les sol·licituds en què l’import de la subvenció resulti inferior a 300 
euros, sempre que aquest import no sigui superior al 50 % sol·licitat. 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts a la base 6 i, atesa la 
qualificació aconseguida en el cas de les línies 1, 3 i 4 o les característiques del 
sol·licitant en el cas de la línia 2, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així 
com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o el projecte. 
L’import de la subvenció concedida no podrà superar el límit superior establert en 
cada cas. 
6. Criteris de valoració 
Línia 1: Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible 
La valoració de cadascuna de les sol·licituds presentades serà la puntuació obtinguda 
d’acord amb els criteris següents: 
 
Criteris Nombre de punts 
Creació de reserves forestals en boscos madurs* Fins a 10* 
Ampliació de reserves forestals en boscos madurs** Fins a 10** 
Foment de la ramaderia extensiva 7 
Recuperació d’espais oberts per a ús de pastura 6 
Actuacions del Programa Anual de Millores en forests d’utilitat 
pública 

5 

Treballs de millora forestal previstos en un instrument 
d’ordenació forestal (IOF) o en un pla de prevenció d’incendis 
en terrenys de titularitat municipal 

5 

Custòdia de boscos de titularitat privada 4 
Gestió tècnica de la forest 3 

 
* En cas d’establiment de reserves forestals, per tal que un bosc sigui considerat 
com a subvencionable, caldrà que obtingui un mínim de 6 punts, a més de 
puntuar en el criteri 6 i en un dels criteris 8 o 9, d’acord amb els criteris de 
valoració que es relacionen en l’annex I d’aquestes bases. 
** En cas d’ampliació de reserves forestals, per tal que un bosc sigui considerat 
com a subvencionable, caldrà que obtingui un mínim de 5 punts d’acord amb els 
criteris de valoració que es relacionen en l’annex II d’aquestes bases. 

Les sol·licituds seran seleccionades seguint l’ordre de més a menys puntuació, de 
manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca 
de disponibilitat pressupostària. 
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Línia 2: Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques 
gironines 
No s’estableixen criteris de valoració per a la línia 2, als sol·licitants de la qual els 
correspondrà una dotació mínima segons el que s’ha indicat en la base 5, en les 
taules corresponents pel que fa a les ADF, i en la fórmula pel que fa a federacions i 
associacions d’ADF. 
Línia 3: Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de 
manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors 
municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i 
les instal·lacions situats en terrenys forestals. 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració següents: 

a)Haver establert el servei municipal de prevenció d’incendis  
Paràmetres de puntuació: En el cas que l’Ajuntament hagi aprovat l’ordenança 
reguladora del servei municipal de prevenció d’incendis es comptabilitzaran 2 
punts. 

b)Municipi de menor nombre d’habitants 
Paràmetres de puntuació: Es ponderarà el nombre d’habitants segons la 
darrera actualització de l’Institut d’Estadística de Catalunya segons la fórmula 
següent:  
2 - (nre. habitants/1.000) 

c)Municipi de més superfície 
Paràmetres de puntuació: Es ponderarà la superfície de cada municipi segons 
la darrera actualització de l’Institut d’Estadística de Catalunya segons la 
fórmula següent: 2 x (superfície municipi/superfície del municipi de més 
superfície que ha demanat la subvenció). 

d)Municipi d’alt risc d’incendi segons el Decret 64/95 
Paràmetres de puntuació: En el cas que el municipi estigui definit com a 
municipi amb alt risc d’incendi segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, es 
comptabilitzaran 2 punts. 

e)Municipi situat dins d’un perímetre de protecció prioritària 
Paràmetres de puntuació: En el cas que el municipi es trobi dins d’un 
perímetre de protecció prioritària (PPP), es comptabilitzaran 2 punts.  
Aquesta informació es pot consultar al web del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, concretament a la cartografia Perímetres de 
protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals. 

Les sol·licituds seran seleccionades seguint l’ordre de més a menys puntuació, de 
manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca 
de disponibilitat pressupostària. 
Línia 4: Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió 
forestal conjunta 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen 
a continuació. 
 

VALORACIÓ GENERAL   

La transcendència del projecte quant a prevenció d’incendis: 
 Alta: l’actuació té una incidència directa en la reducció del 

(màxim 2 punts) 
2 
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risc d’incendi dins l’àrea de treball de l’associació 
 Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en la reducció 

del risc d’incendi dins l’àrea de treball de l’associació 

 
1 

La transcendència del projecte quant a promoció de circuits 
locals de producció i consum de biomassa: 
 Alta: l’actuació té una incidència directa en la promoció de 

circuits locals de producció i consum de biomassa  
 Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en la promoció 

de circuits locals de producció i consum de biomassa  

(màxim 2 punts) 
 
2 
 
1 

La superfície forestal objecte del projecte: 
És superior a 50 ha 
És entre 25 i 50 ha 
És inferior a 25 ha 

(màxim 2 punts) 
2 

1,5 
1 

La definició de la proposta: 
La qualitat tècnica del projecte.  
La claredat en el projecte: objectius, metodologia.  

(màxim 2 punts) 
2 
1 

Quan les actuacions es realitzin dins d’un perímetre de 
protecció prioritària 

1 

Quan les actuacions es realitzin dins un acord de col·laboració 
amb  ajuntaments o altres ens locals 

1 

 
Línia 5: Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb 
tractor en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de 
més de 50 ha 
No s’estableixen criteris de puntuació per a aquesta línia. Podran ser subvencionades 
totes les actuacions que s’ajustin al concepte descrit i que hagin estat sol·licitades i 
certificades pel Cos de Bombers, amb els límits pressupostaris que s’estableixen.  
Els ajuts de les línies 1, 3 i 4 s’atorgaran en funció de la puntuació i per ordre 
decreixent, començant per l’expedient amb la puntuació més alta i atorgant a cada 
expedient el percentatge d’ajut que li correspon segons la puntuació obtinguda. El 
percentatge d’ajut serà el següent: 

a) Expedients amb una puntuació igual o superior a 6: 100 % de la subvenció 
màxima atorgable 

b) Expedients amb una puntuació entre 4,5 i 5,99: 75 % de la subvenció màxima 
atorgable 

c) Expedients amb una puntuació de menys de 4,5: 60 % de la subvenció 
màxima atorgable 

El percentatge resultant respecte a la despesa elegible serà el resultant d’aplicar 
aquests percentatges als imports que la base 5 estableix com a màxims, i es definirà 
en la resolució. En cas que l’aplicació d’aquests percentatges no esgoti la dotació 
disponible, l’import disponible s’atorgarà per ordre decreixent entre les sol·licituds de 
major a menor puntuació fins a esgotar la dotació; en cas que hi hagi sol·licituds amb 
la mateixa puntuació, l’import disponible es repartirà a parts iguals entre les 
sol·licituds. En qualsevol cas la repartició es realitzarà fins a assolir, com a molt, els 
imports i percentatges que la base 5 estableix com a màxims.  
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Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable. No s’atorgaran les subvencions 
l’import de les quals no assoleixi el 35 % de l’import sol·licitat o màxim atorgable.  
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la 
convocatòria, han d’estar signades per la persona que representi legalment l’entitat. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona [www.ddgi.cat/subvencions], acompanyat de la documentació 
annexa següent: 
1.  Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible: 

a) En tots els casos, memòria detallada, i cartografia, si escau, de l’actuació 
per a la qual es demana la subvenció. 

b) Per a les actuacions del concepte e, impresos M-1 i M-2. Es podrà 
acceptar la presentació únicament de l’imprès M-1, ja presentat a 
’l’administració forestal. En aquest cas el pagament de la subvenció 
quedarà supeditat a la presentació del model M-2 amb la documentació 
justificativa de la despesa. 

c) Per a les actuacions del concepte f, justificació documental dels treballs 
que s’han de realitzar, mitjançant una còpia dels fulls del document de 
planejament en què figurin les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció, si no s’ha aportat anteriorment. 

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines: 
a) Memòria detallada i cartografia, si escau, de l’actuació per a la qual es 

demana la subvenció. En cas que es tracti d’una actuació prevista en un 
PPIF, caldrà incloure la referència a l’element on actuar (camí, franja, 
infraestructura estratègica,...) que consta en aquest document. 

b) Per a les actuacions del concepte a, justificació documental dels treballs 
que s’han de realitzar, mitjançant una còpia dels fulls del document de 
planejament en què figurin les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció, si no s’ha aportat anteriorment.  

c) Per a les actuacions d’arranjament de camins rurals i de neteja de marges, 
la memòria haurà de fer constar les longituds d’arranjament i/o de neteja 
de marges en metres o en quilòmetres i la cartografia haurà de marcar 
els trams, diferenciant les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció. No caldrà aportar cartografia específica si ja s’ha fet amb 
anterioritat, sempre que la memòria identifiqui clarament amb nom o 
codi, de quin camí es tracta.  

3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment 
de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en 
compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals: 

a) En tots els casos, memòria detallada, pressupost desglossat i cartografia de 
l’actuació per a la qual es demana la subvenció.  

b) Certificat d’aprovació definitiva del plànol de delimitació en el cas que 
l’ajuntament  no l’hagi tramès anteriorment a la Diputació de Girona. 

c) En el cas que es demani subvenció per al manteniment de franges i no s’hagi 
tramès anteriorment a la Diputació de Girona, certificat d’aprovació del 
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projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges de prevenció segons 
la Llei 5/2003 o de la memòria valorada. 

d) En cas que se sol·liciti subvenció per a l’obertura o el manteniment de 
parcel·les interiors i/o zones verdes, certificat del secretari o interventor que 
acrediti la titularitat municipal del terrenys per als quals es demana la 
subvenció, i que contingui les referències cadastrals, la superfície i el tipus 
d’actuació a realitzar a cada parcel·la, d’acord amb el model adjunt al formulari 
de sol·licitud. La Diputació de Girona es reserva el dret, en qualsevol moment, 
de comprovar que la informació presentada s’ajusti a la realitat. 

e) Si s’escau, certificat d’haver aprovat l’ordenança reguladora del servei 
municipal de prevenció d’incendis. 

f) Si se sol·licita el concepte a, caldrà aportar la justificació d’haver executat 
l’obertura de franges (factures de treballs forestals fets, certificat final d’obra o 
certificat del secretari o interventor.) o bé justificació d’haver realitzat els 
treballs de manteniment l’any anterior de les franges dels polígons obligats 
pels quals es demani la subvenció. 

4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal 
conjunta. 

a)Memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents:  
a.Antecedents i justificació dels treballs proposats; 
b.Descripció detallada i cartografia de les actuacions proposades i de com 

es duran a terme;  
c.Pressupost detallat amb costos directes i indirectes;  
d.Identificació dels resultats esperats; 

b)Acord de col·laboració amb un o més ajuntaments o altres ens locals per al 
desenvolupament de les actuacions sol·licitades 

c)Si s’escau, compromís segons el qual, abans d’iniciar els treballs, es disposarà 
de tots els permisos i autoritzacions de les administracions públiques 
competents, en cas que siguin necessaris. 

5. Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor 
en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de més 
de 50 ha 

a)Memòria en què s’indiqui la dimensió de l’actuació realitzada, les hores de 
treball i la seva localització i la data de realització.  

b)Certificat emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció ’Incendis que 
acredita que l’actuació correspon a una petició realitzada pels bombers en el 
context d’un incendi de més de 50 ha i que ha estat realitzada tal com es 
descriu.  

c)Compte justificatiu acompanyat dels justificants de despesa de combustible dels 
tractors que han realitzat l’actuació.  

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i 
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors 
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de 
compressió tipus Zip o RAR. 
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Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, ’s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en 
aquestes bases corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, 
sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

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

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual 
ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i 
la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la 
causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
Presidència: la presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat 
Vicepresidència: la diputada de Medi Ambient 
Vocals: 
El cap del Servei de Medi Ambient. 
Un tècnic forestal del Servei de Medi Ambient. 
Un tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, 
nomenat per la direcció dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya. 
Un tècnic forestal nomenat per la direcció dels Serveis Territorials a Girona del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Secretària: la secretària de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat. 
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la 
presidència o la vicepresidència, que presidiria la comissió en cas absència de la 
presidència, i de dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu i sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
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La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament l’atorgament de les subvencions.  
La proposta de resolució de les sol·licituds corresponents a la línia 5 d’aquestes 
bases seran resoltes per Decret de Presidència. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no 
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a 
la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari 
renuncia a la subvenció, el president de la Diputació de Girona pot concedir la 
subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, 
sempre que amb la renúncia ’s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una 
de les sol·licituds denegades. El president de la Comissió Avaluadora haurà de 
comunicar aquesta opció a l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de 
subvenció en el termini improrrogable de 15 dies. Una vegada l’interessat hagi 
acceptat la proposta, el president de la Diputació de Girona dictarà l’acte de 
concessió i el notificarà. 
10.  Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin ’aplicables. 
En el cas dels beneficiaris que sol·licitin una bestreta de la subvenció, quan aquesta 
hagi estat prevista en la convocatòria corresponent, la presentació de la sol·licitud de 
bestreta comportarà l’acceptació explícita de la subvenció.  
11.  Justificació 
11.1. Forma de justificar 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu simplificat normalitzat degudament signat. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans 
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als 
creditors corresponents. 
El compte justificatiu haurà de contenir, com a mínim, la informació següent: 
 La relació classificada de les despeses de l’activitat o del projecte, amb la 

identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data 
d’emissió de la factura.  

A més del model de compte justificatiu normalitzat degudament emplenat, la 
justificació haurà de incloure la documentació següent: 

1. Memòria explicativa amb imatges dels treballs i explicació dels resultats. En el 
cas de la sega o l’arranjament de camins per part de les ADF, haurà 
d’incorporar la relació dels camins executats d’acord amb la sol·licitud 
presentada, amb la longitud parcial i total realitzada i el cost econòmic dels 
treballs.  
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2. Un document que demostri que s’ha fet constar el suport de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte de publicitat o difusió (còpia de pantalla de pàgina 
web, còpia de publicació, fotografia de rètols, o altres) o bé, si s’escau, en el 
cas de les ADF, certificat que acredita que no es disposa de cap mitjà de 
difusió on fer constar aquest suport. 

3. Per a les línies 1 i 3, certificat del secretari municipal que acrediti que la 
contractació s’ha realitzat d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la resta de normativa vigent en matèria 
de contractació administrativa 

Quan sigui el cas, la documentació complementària següent:  
Acord de custòdia signat. 
El programa anual de millores (imprès M-2), aprovat per la Generalitat de 

Catalunya, si no s’ha presentat amb la sol·licitud. 
En el cas de ser subvencionada la redacció de qualsevol tipus de document, 

una còpia en format digital del document redactat. En cas que aquest 
document disposi de cartografia, aquesta haurà de contenir els elements de 
la cartografia en format shape (.shp). 

A més de la documentació anterior, cal aportar, segons cadascuna de les línies que 
es defineixen a continuació: 
Línia 1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. Per al concepte 
d’establiment de reserves forestals, un cop signat el conveni entre l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, segons l’annex III, l’ajuntament haurà de tramitar la modificació 
de l’IOF per incloure-hi la designació de la reserva forestal per un període mínim de 
25 anys. El pagament de l’import es farà un cop s’hagi signat el conveni amb la petició 
prèvia del beneficiari, en concepte de pagament que s’ha de justificar mitjançant la 
modificació de l’IOF. El conveni signat i la petició de pagament hauran de ser 
presentats dins el període de justificació establert per la convocatòria, sens prejudici 
de que la Diputació de Girona estableixi un altre termini en la resolució de la 
convocatòria. La còpia del document d’aprovació de la modificació de l’IOF per part 
de l’organisme competent s’haurà de presentar a la Diputació de Girona en el termini 
d’un any a partir de la signatura del conveni corresponent. En cas que en el termini 
indicat la modificació no hagi estat aprovada, caldrà que l’ajuntament presenti 
l’informe de sol·licitud de la modificació emès pel tècnic de l’administració competent. 
Línia 2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques 
gironines. Factures o altres justificants de despesa.  
No s’acceptaran canvis en els camins objecte d’actuació sense prèvia comunicació i 
validació pels tècnics del centre gestor. 
Línia 5. La documentació presentada en la sol·licitud incorpora la documentació de 
justificació de les despeses, ja que ha de ser presentada posteriorment a la realització 
dels treballs.  
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que estableix la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, 
segons el que estableixi l’acord de resolució, es farà el pagament de forma 



 
   
 
 

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

 

141

proporcional a la despesa justificada, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la 
subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de 
justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import no justificat. En 
ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 13 (compatibilitat de subvencions), superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
11.2.Termini 
El termini per executar els treballs i justificar les despeses subvencionades és el que 
defineixi la convocatòria corresponent.  
Els beneficiaris podran sol·licitar una pròrroga del termini per executar i justificar les 
accions, fins a un mes abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim igual a la 
meitat del que tingui establert. La pròrroga només podrà ser atorgada per causa 
justificada aliena al beneficiari. 
12.Pagament  
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe tècnic favorable del centre 
gestor. 
La subvenció es farà efectiva en un sol pagament, una vegada justificada la 
subvenció. Les subvencions de la línia 1 podran ser fetes efectives en dos pagaments 
quan es tracti de la constitució de reserves forestals, les quals podran ser pagades a 
la presentació dels justificants corresponents, independentment que hi hagi altres 
actuacions pendents de ser executades.  
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
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.Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar 
un únic canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada per causes justificades i 
sempre que el nou objecte tingui igual o superior puntuació que l’original, o sol·licitar 
la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, per causes 
justificades. Els canvis de destinació podran ser sol·licitats fins a un mes abans del 
termini de la justificació de la subvenció. 
La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en ’l’Ordenança general de 
subvencions i, en tot cas: 

 En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució. 

 En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al 
que s’ha de justificar. 
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En ambdós casos es procedirà a modificar l’import de la subvenció, per ajustar-lo al 
que efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per 
resoldre els recursos que s’interposin. 
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: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) En altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
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 realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18.Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i 
han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació de aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de l’entitat en el 
marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d’utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al delegat de protecció de dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat. 
19.Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20.Obligació de difusió i publicitat 



 
   
 
 

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

 

143

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. Com a 
mínim caldrà que es faci constar la subvenció obtinguda mitjançant una notícia 
inserida a la pàgina web del beneficiari i amb la instal·lació d’un rètol en el lloc dels 
treballs en què ha de constar la col·laboració de la Diputació de Girona. En cas de no 
disposar de pàgina web, almenys, caldrà haver senyalitzat les actuacions sobre el 
territori amb el rètol en què ha de constar la col·laboració de la Diputació de Girona. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de 
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de 
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi 
al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de 
l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 

21.Altres obligacions del beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 

que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 

l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de 
la subvenció.  

c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) En el cas de les ADF, quan l’import de la despesa subvencionable superi els 

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

h) En el cas dels ajuntaments i EMD, aportar un certificat del secretari que acrediti 
que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
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l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la resta de normativa 
vigent en matèria de contractació administrativa. 

i) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per 
un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant 
una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus 
òrgans de direcció o administració. 

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

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries 

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

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

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

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

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

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran aplicables el 
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
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. 
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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 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 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra 
l’aprovació o la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la 
Diputació. D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera 
sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
Les convocatòries amb subjecció a les presents bases podran ser aprovades per la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona. Es garantiran els principis de publicitat, 
objectivitat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. 
Disposició addicional tercera 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en 
el BOPG. 
ANNEX I  
Criteris de valoració per a les reserves forestals de nova creació. 
En el cas de sol·licituds per a l’establiment de noves reserves forestals, és a dir, que 
no representin l’ampliació de reserves forestals ja existents, la idoneïtat d’aquests 
boscos es decidirà mitjançant els següents paràmetres, coincidents amb els criteris 
de valoració inicial de rodals madurs del projecte «Life RedBosques». 
 CRITERI LLINDAR 

INFERIOR 
PUNTUACIÓ 

1 Nombre d’espècies arbòries presents >=2 1 
2 Nombre d’estrats verticals (1-2-3) 3 1 
3 Existència de forats en el dosser 

superior de capçades (FCC Gaps) 
>=10% 1 

4 Existència de massa regenerada 
(FCC) 

>=5% 1 

5 Existència de massa regenerada >=5% 1 
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avançada (peus superiors a CD5) 
6 Màxim diàmetre normal >3Ho* 1 
7 Forma principal de massa Irregular 1 
8 Existència de fusta morta en peu, 

mitjana/gruixuda 
Sí 1 

9 Existència de fusta morta a terra, 
mitjana/gruixuda 

Sí 1 

10 Presència de microhàbitats en els 
arbres del rodal 

2de 3 1 

*Tres vegades l’alçària dominant, expressada en centímetres 
ANNEX II  
Criteris de valoració per a l’ampliació de reserves forestals existents 
Per decidir la idoneïtat dels boscos candidats a ser tractats com a reserves forestals 
es tindran en compte els paràmetres següents, amb un màxim total de 10 punts: 

Vegetació autòctona 
— presència de més del 95 % d’espècies autòctones (valor 0,5);  
— entre el 75 % i el 95 % d’espècies autòctones (valor 0,25);  
— inferior al 75 % d’espècies autòctones (valor 0). 
Vegetació climàcica 
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió superior al 75 % del 
rodal (valor 0,5);  
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió entre el 50 % i el 75 
% del rodal (valor 0,25); 
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió entre el 25 % i el 50 
% del rodal (valor 0,125); 
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió inferior al 25 % del 
rodal (valor 0). 
Superfície del rodal 
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió superior 
a 20 ha (valor 1);  
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió entre 10 
i 20 ha (valor 0,5);  
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió entre 5 i 
10 ha (valor 0,25);  
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió inferior a 
5 ha (valor 0). 
Relació entre peus de llavor i peus de rebrot 
— rodal amb àrea basal de peus de llavor en més d’un 75 % de la superfície 
(valor 1);  
— rodal amb àrea basal de peus de llavor entre un 50 % i un 75 % de la 
superfície (valor 0,75);  
— rodal amb àrea basal de peus de llavor entre el 25 % i el 50 % de la 
superfície (valor 0,5); 
— rodal àrea basal de peus de llavor en menys el 25 % de la superfície 
(valor 0,25); 
— rodal sense peus de llavor (valor 0). 
Nombre de peus arboris centenaris o extrafusters 
— rodal amb més de 50 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea 
(valor 2);  
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— rodal de 25 a 50 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor 
1,5);  
— rodal de 10 a 25 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor 
1);  
— rodal d’1 a 10 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor 
0,5); 
— Rodal sense peus arboris centenaris o extrafusters (valor 0). 
Presència de bosquets 
— bosc mixt de bosquets madurs i d’altres de joves però amb predomini dels 
bosquets madurs amb peus centenaris o extrafusters (valor 1);  
— bosc amb estructura arbòria homogènia amb una àrea basal predominant 
de peus centenaris o extrafusters (valor 0,75); 
— bosc mixt de bosquets madurs amb peus centenaris o extrafusters i altres 
bosquets joves però amb predomini dels darrers (valor 0,5); 
— bosc amb estructura arbòria homogènia però amb una àrea basal no 
predominant de peus centenaris o extrafusters (valor 0,25); 
— bosc amb estructura arbòria homogènia sense peus centenaris o 
extrafusters (valor 0). 
Presència de fusta morta 
— fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds centenaris o 
extrafusters amb més de 5 peus/ha (valor 2); 
— fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds centenaris o 
extrafusters amb menys de 5 peus/ha (valor 1,5); 
— fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds dominants però no 
centenaris o extrafusters (valor 1). 
— fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds dominats (valor 0,5); 
— sense fusta morta (valor 0). 
Pendent 
— sòl amb pendent fins a un 20 % (valor 1);  
— sòl amb pendent entre el 20 i el 40 % (valor 0,5); 
— sòl amb pendent entre el 40 i el 50 % (valor 0,25); 
— sòl amb més del 50 % de pendent (valor 0). 
Presència d’espècies de fauna i flora indicadores de bosc madur 
— fauna i/o flora amb bona diversitat específica i amb riquesa d’espècies 
indicadores de bosc madur (valor 1); 
— fauna i/o flora amb diversitat específica mitjana i presència de com a 
mínim una espècie indicadora de bosc madur (valor 0,5); 
— fauna i/o flora amb diversitat específica baixa i sense presència d’espècies 
indicadores de bosc madur (valor 0). 

ANNEX III 
Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de [municipi] per a la constitució 
d’una reserva forestal 
Parts 
El president de la Diputació de Girona, [nom i cognoms president], assistit pel 
secretari general, [nom i cognoms secretari], en virtut de les facultats conferides per 
acord del ple del dia [data ple]. 
L’alcalde/essa de [municipi], [nom i cognoms alcalde/essa], assistit pel secretari/ària 
de la corporació, [nom i cognoms], en representació de l’Ajuntament de [municipi], 
propietari de la finca [dades finca]. 
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Antecedents 
1. L’Ajuntament de [municipi] és el propietari de la finca [dades finca], que inclou la 
parcel·la [parcel·la] del polígon [polígon] del cadastre de finques rústiques del 
municipi de [municipi], amb una superfície total de [superfície] ha, corresponents a 
part de la unitat [unitat] de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la finca. 
2. La finca esmentada té un interès ecològic excepcional pel que fa a la constitució i la 
maduresa dels seus boscos i, per tant, la seva conservació és d’interès general. 
3. Els signants han acordat la constitució d’una reserva forestal destinada a conservar 
el bosc madur deixant-lo a evolució natural. 
4. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima convenient 
garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que hi ha als terrenys 
esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex I, durant un període de 25 anys. La 
conservació significa que no es podran fer treballs silvícoles preparatoris ni 
d’aprofitament durant aquest període, cosa que ha de donar lloc a una compensació 
pels drets de propietat que no podran ser exercits durant aquest temps, tenint en 
compte també que el fet de no fer treballs preparatoris té un efecte negatiu sobre la 
rendibilitat econòmica d’un hipotètic futur aprofitament quant a la qualitat de la fusta, 
la taxa de creixement dels arbres i l’eficiència de les tales en fusta comercial 
obtinguda per hora de treball, entre d’altres. 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de [municipi] és la constitució d’una reserva forestal per un període de 25 
anys en la parcel·la esmentada. 
Segon. La Diputació de Girona farà un pagament únic al propietari dels terrenys 
objecte de preservació, per un import de [quantitat] euros, que correspon al valor de la 
fusta en peu / del suro a l’arbre, aplicat a les tones corresponents a la producció 
durant 25 anys de la superfície que no serà aprofitada durant aquest període, amb la 
sol·licitud prèvia del propietari, un cop signat aquest conveni.  
Tercer. El propietari s’obliga a tramitar una modificació de l’instrument d’ordenació 
forestal (IOF) per incorporar-hi el concepte de reserva forestal pel període de 25 anys. 
El termini per modificar l’IOF és d’un any a partir de la signatura d’aquest conveni. 
Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat davant aquesta Diputació la 
documentació que certifiqui la modificació de l’IOF, quedarà sense efecte l’ajut i resolt 
el conveni, amb l’obligació del beneficiari de retornar l’ajut rebut més els interessos 
corresponents. En cas que l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya no 
hagi aprovat la modificació dins del període establert, l’Ajuntament haurà de presentar 
l’informe de sol·licitud de modificació emès pel tècnic competent. Aquesta modificació 
no serà necessària en el cas que l’IOF ja prevegi la destinació a evolució natural com 
a reserva forestal del rodal objecte del conveni. 
L’import de la subvenció obtinguda haurà de ser incorporat al fons de millores de l’any 
següent. 
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada de les 
obligacions que estableix aquest conveni, el propietari haurà de comunicar-ho a la 
Diputació per tal que es pugui subrogar el conveni amb el nou propietari. En cas que 
el nou propietari no vulgui subrogar el conveni, aquest quedarà resolt i el beneficiari 
haurà de retornar l’import de la compensació satisfeta, més una penalització de 5.000 
euros. 
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Cinquè. Durant la vigència de les obligacions que estableix aquest conveni, la 
Diputació de Girona podrà fer el seguiment de l’evolució del bosc i proposar mesures 
de millora o de correcció de tendències desfavorables, que hauran de comptar amb 
l’acord del propietari per ser executades. 
Sisè. En cas d’incendi forestal o un altre tipus de flagell durant la vigència de les 
obligacions que estableix aquest conveni, ambdues parts pactaran la necessitat i el 
tipus de treballs per a la restauració forestal. Aquests treballs podran ser 
subvencionats per la Diputació de Girona. En cas de desacord, es podrà resoldre el 
conveni amb el retorn, per part del beneficiari, de la compensació satisfeta més els 
interessos corresponents. 
Setè. La vigència d’aquest conveni és de quatre anys, prorrogable a quatre més, a 
comptar des de la data de la signatura, si bé les obligacions que s’hi estableixen són 
vigents fins a [data límit vigència], sense perjudici que es puguin prorrogar per acord 
mutu, mitjançant un nou conveni. 
Vuitè. No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció anticipada 
de la vigència d’aquest conveni o de les obligacions que s’hi estableixen l’acord mutu 
de les institucions signants i l’incompliment greu o manifest de les clàusules. També 
s’extingirà anticipadament a sol·licitud del propietari, amb el retorn previ per part seva 
a la Diputació de Girona del muntant de la compensació, més els interessos 
corresponents i una penalització de 5.000 euros. 
Novè. En finalitzar el termini de vigència de les obligacions que estableix aquest 
conveni, ambdues parts deixen d’estar-hi subjectes i, per tant, queda automàticament 
sense efectes la consideració com a reserva forestal d’aquest rodal d’interès, llevat 
que de comú acord es formalitzi, com és desitjable, un nou conveni o acord de 
custòdia amb la mateixa finalitat. 
I com prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
16. PLE148/000044/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
als ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb 
biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals. (Expedient 2020/8203) 
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“El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora l’eix 
estratègic “Sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de l'economia 
verda”, amb els objectius de disminuir la demanda de recursos naturals dels municipis 
de comarques gironines, amb especial atenció a l’energia i l'aigua i disminuir les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle, promoure l’ocupació en sectors emergents 
d'eficiència energètica, energies renovables, mobilitat sostenible i prevenció de 
residus i incentivar l'economia verda com a motor de la recuperació econòmica amb 
capacitat de generar ocupació socialment equitativa i ambientalment responsable.  
 
Aquest eix es concreta, entre altres, amb la línia d’instal·lació de calderes i i xarxes de 
calor amb biomassa en edificis públics, la qual es desenvolupa mitjançant una 
convocatòria en concurrència pública de subvencions en la modalitat oberta. 
 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, és coordinador territorial del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i 
el Clima, i dóna suport als ajuntaments signataris del Pacte per a que executin les 
actuacions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
Aquestes bases tenen per finalitat subvencionar inversions per a la instal·lació de 
sistemes de producció amb biomassa (calderes) i/o bioenergia i microxarxes i xarxes 
de calor municipal contemplades en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES) aprovats pels ajuntaments. 
 
Tant el contingut com la tramitació de les bases reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona als Ajuntaments la instal·lació de sistemes de producció amb 
biomassa (calderes) i/o bioenergia i xarxes de calor municipal que es transcriuen en 
aquest informe s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona als Ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor 
amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals, que es transcriuen 
literalment a continuació: 
“BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS 
AJUNTAMENTS PER INSTAL·LAR SISTEMES DE PRODUCCIÓ DE CALOR AMB 
BIOMASSA I/O BIOENERGIA I XARXES DE CALOR MUNICIPALS 
Definició de l’objecte 
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Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
per a instal·lacions de sistemes de producció de calor amb biomassa i bioenergia i 
xarxes de calor municipals 
Les subvencions es defineixen en dues línies: 
Línia 1  
1.1 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear o ampliar micro-
xarxes de calor, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència 
energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil.  
1.2 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biogàs o crear o ampliar micro-
xarxes de calor que funcionin amb biogàs al 100%, de potències menors o iguals a 70 
kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 
d’origen fòssil.  
S’accepten solucions mixtes que contemplin la línia 1.1  i 1.2. 
Per als dos casos, en aquest tipus de contractes, una empresa ha de gestionar de 
manera integral la instal·lació, l’ha de mantenir i dur a terme les mesures necessàries 
per aconseguir un estalvi energètic. 
Línia 2  
2.1 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear o ampliar xarxes 
o microxarxes de calor, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per 
millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen 
fòssil.  
2.2 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biogàs o crear o ampliar 
microxarxes de calor que funcionin amb biogàs al 100 %, de potències majors  a 70 
kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 
d’origen fòssil. 
S’accepten solucions mixtes que es prevegin a la línia 2.1 i 2.2 o a la línia 1. 
Per a tots els casos, en aquest tipus de contractes, una empresa ha de gestionar de 
manera integral la instal·lació, l’ha de mantenir i dur a terme les mesures necessàries 
per aconseguir un estalvi energètic. 
En cas que la Diputació de Girona ho determini, en ambdues línies els criteris de 
puntuació dels projectes presentats s’han d’utilitzar per seleccionar els projectes que 
la Diputació de Girona podrà presentar de forma agrupada per municipis a les 
properes convocatòries de la convocatòria d’IDAE de «Proyectos singulares en 
economía baja en carbono» o convocatòries similars. 
Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en 
el període fixat en la convocatòria i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
La Junta de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació i la resolució de les 
convocatòries subjectes a aquestes bases, les quals hauran de contenir, com a 
mínim, el següent: 

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

Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o 
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. 
Les accions hauran d’estar directament dirigides a l’execució d’accions en 
instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic de biomassa o biogàs que hagin estat 
planificades en el PAES o PAESC aprovat del municipi. En concret, es consideren 
despesa subvencionable els conceptes que es detallen a continuació: 
En el cas de calderes i xarxes municipals públiques de biomassa: 
a) Els costos associats al muntatge, el transport i la instal·lació dels equips. 
b) El sistema d’emmagatzematge de la biomassa. 
c) El sistema d’alimentació de la caldera. 
d) El sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors tèrmics i 
accessoris). 
e) El sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la 
caldera de biomassa i a la xarxa de distribució tèrmica i que no formi part del sistema 
de calefacció intern de l’edifici. 
f) Els sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) L’obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a a f anteriors. 
h) La direcció d’obra. 
En el cas de xarxes o microxarxes municipals publicoprivades, els conceptes 
subvencionables seran els mateixos de a a h dels punts anteriors, tenint en compte 
que només se subvencionaran els elements de titularitat municipal de la xarxa o 
microxarxa. 
En el cas de calderes i xarxes municipals públiques de bioenergia: 
a) Els costos associats al muntatge, el transport i la instal·lació dels equips. 
b) El sistema de canalització del gas des de l’origen fins al punt de generació tèrmica. 
c) El sistema de producció de calor amb biogàs (caldera i accessoris). En el cas que 

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

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

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

l’edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
b) La redacció de projectes, estudis o documents tècnics. 
c) En general, les inversions que, un cop analitzades, no resultin adequades des del 

punt de vista tècnic o les que tinguin un període d’amortització en termes d’estalvi 
que superi la seva vida útil (25 anys). 

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

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
Període d’execució: 
Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que estableixi 
la convocatòria de subvencions. 
Condicions d’execució: 
En les actuacions inventariables, el període durant el qual el beneficiari haurà de 
destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció no pot ser inferior 
a 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic ni a 2 anys per a la resta de 
béns (art. 31.4 de l’LGS). 
Destinataris 
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Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província 
de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per al clima i l’energia que hagin aprovat 
PAES o PAESC, siguin d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli. 
Quan ho estableixi la convocatòria, tan sols en podran ser beneficiaris els 
ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades que compleixin el que 
estableix la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin 
específicament en cada convocatòria. 
Per a cadascuna de les línies es fixen els imports màxims següents: 
Línia 1: per a calderes o xarxes de calor de menys de 70 kW, l’import màxim de la 
subvenció serà de 30.000 euros. 
Línia 2: per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW, l’import màxim de la 
subvenció serà de 70.000 euros. 
Les despeses per fer les actuacions són considerades per defecte com a inversió. En 
cas que el sol·licitant tingui previst executar la despesa mitjançant un contracte de 
servei/subministrament, cal que ho especifiqui en la sol·licitud. 
El càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada 
acció que corresponguin al que especifica la base 3. 
En cas de manca de dotació pressupostària, per tal de poder assolir els imports 
sol·licitats es podrà reduir l’import màxim de subvenció per què el període de retorn 
de la inversió no sigui inferior a 5 anys. 
La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s’hagi sol·licitat o del 
màxim atorgable d’acord amb la puntuació obtinguda, segons sigui el cas, amb 
l’objectiu de repartir a parts iguals el pressupost disponible entre accions que tinguin 
la mateixa puntuació.  
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 50 % de les despeses 
elegibles. 
En el cas que el repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa 
puntuació representi una disminució de l’import per atorgar que doni com a resultat 
menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podrà no 
atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants després 
d’analitzar els efectes directes de reducció d’emissions en relació amb la inversió. 
En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge màxim establert en la 
resolució de la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats justificades. 
Procediment de presentació de les sol·licituds 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria i línia. En cas 
que es presenti més d’una sol·licitud per línia, es tindrà en compte la darrera entrada 
dins del termini i es consideraran desistides les anteriors. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
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d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar en el termini 
que estableixi la convocatòria. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, aquest termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació 
annexa següent: 
a) El projecte executiu o avantprojecte signat per un tècnic facultatiu competent. 
S’adjunten els annexos I i II com a referència de continguts i de desglossament dels 
amidaments i el pressupost respectivament. En el cas de xarxes publicoprivades, 
caldrà que es pressupostin de manera desglossada els elements de la xarxa de 
titularitat municipal (caldera, sitja, edificacions, xarxa i escomesa, si s’escau). 
b) Una taula amb la llista d’imports amb l’IVA desglossat, consums i conceptes de les 
factures de subministrament energètic per a calefacció dels últims tres anys, així com 
de les partides de manteniment si s’escau, certificada pel secretari-interventor. 
Aquesta taula s’ha de lliurar en format de full de càlcul editable. 
c) Si s’escau, el certificat de la titularitat i/o gestió municipal dels béns i els serveis 
municipals en els quals s’instal·larà la caldera.  
d) L’informe o autorització del Departament d’Ensenyament necessari per al canvi de 
sistema de calefacció, en cas que aquest es faci en un edifici de la seva competència 
(escoles, llars d’infants, etc.). 
En cas de sol·licituds on es faci constar la vinculació del subministrament d’estella a 
actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible: 
e) Declaració responsable que s’utilitzarà biomassa forestal local amb certificat de 
gestió forestal sostenible, que acredita la utilització de biomassa procedent de la 
gestió forestal sostenible de boscos de l’àmbit local per a la producció d’energia de 
biomassa, o biomassa provinent d’actuacions de prevenció d’incendis. La declaració 
responsable ha de constar directament en la sol·licitud de subvenció. 
En cas de sol·licituds on es faci constar que el municipi compta amb un sistema de 
comptabilitat energètica tèrmica: 
f) Declaració responsable on consti que el municipi compta amb un sistema de 
comptabilitat energètica amb seguiment del consums tèrmics dels edificis. La 
declaració responsable ha de constar directament en la sol·licitud de subvenció. 
En cas de sol·licituds on es faci constar que l’origen del biogàs utilitzat prové de 
digestió anaeròbia de matèria orgànica: 
g) Declaració responsable on consti que el biogàs utilitzat procedeix de codigestió 
anaeròbia on la matèria orgànica utilitzada és FORM municipal, fangs d’EDAR o bé 
dejeccions ramaderes. La declaració responsable ha de constar directament en la 
sol·licitud de subvenció. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB 
com a màxim, excepte la taula de dades de consums energètics, que haurà de ser en 
format de full de càlcul editable. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, 
memòries i fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran 
contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats 
de compressió tipus Zip o RAR. En el cas de projectes que ocupin més de 10 MB, la 
documentació es podrà enviar mitjançant un enllaç a un fitxer descarregable i s’haurà 
de fer constar a l’apartat d’observacions de la sol·licitud. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
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transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes que estableix la legislació de procediment 
administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
Criteris de valoració 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen 
més avall i el resultat serà la suma dels punts dels diferents criteris. 
 

Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts 
Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.001 habitants 

2 
1,5 
1 
0,5 

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

1 

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

1 

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

1 

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

3 

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

4 

 
**En cas que hi hagi grans instal·lacions que descompensin la proporció, se’ls 
assignaran 4 punts i es prendran com a màximes les següents. 
Per tal d’assolir un major impacte sobre el territori rebran dos punts complementaris 
les sol·licituds dels municipis que no hagin percebut cap subvenció del Servei de Medi 
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Ambient de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes o xarxes de 
biomassa forestal durant els 2 anys anteriors al de la convocatòria. 
Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de 
manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca 
de disponibilitat pressupostària. 
Els ajuts s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, començant pel 
de la puntuació més alta i atorgant a cada expedient el percentatge d’ajut que li 
correspon segons la puntuació obtinguda. El percentatge d’ajut serà el següent: 
 

Rang de puntuació 
obtinguda 

Percentatge aplicat a 
l’import màxim 
subvencionable 

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

 
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible serà el resultat d’aplicar 
aquests percentatges als imports màxims per a cada línia i serà definit en la resolució. 
En cas que l’aplicació d’aquests percentatges no esgoti la dotació disponible, l’import 
disponible s’atorgarà primer a la sol·licitud amb major puntuació i després a la resta 
de sol·licituds amb ordre decreixent fins a esgotar la dotació disponible. En qualsevol 
cas la repartició es realitzarà fins a assolir, com a molt, els imports i els percentatges 
que aquestes bases estableixen com a màxims per a cada línia.  
Les sol·licituds no ateses per manca de pressupost podran quedar en llista d’espera 
per al cas que hi hagi renúncies que alliberin prou crèdit com per atorgar les 
subvencions. Aquesta llista serà vigent fins al 31 d’octubre de l’any d’aprovació de 
cada convocatòria. 
Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

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

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual 
ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i 
la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la 
causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
Presidència:  
La presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat o en qui delegui 
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Vicepresidència:  
La diputada de Medi Ambient 
Vocals:   
El cap del Servei de Medi Ambient o el tècnic en qui delegui  
Un tècnic competent en biomassa del Servei de Medi Ambient 
Actuarà com a secretària de la Comissió Avaluadora la secretària de la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat. 
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la 
presidència o la vicepresidència, que presidirà la Comissió en cas d’absència de la 
presidència, i de dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar una persona 
representant a la Comissió Avaluadora, la qual hi serà amb veu i sense vot. 
Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament de les subvencions.  
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no 
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a 
la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari 
renuncia a la subvenció, el president de la Diputació de Girona pot concedir la 
subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, 
sempre que amb la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una 
de les sol·licituds denegades. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció 
a l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini 
improrrogable de 15 dies. Una vegada l’interessat hagi acceptat la proposta, l’òrgan 
administratiu dictarà l’acte de concessió i el notificarà.  
En cas d’ampliació del crèdit de la convocatòria, la Junta de Govern podrà resoldre 
concedir les sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera per ordre de puntuació fins 
a esgotar el nou crèdit aprovat. 
Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
En el cas dels beneficiaris que sol·licitin una bestreta de la subvenció, quan hagi estat 
prevista en la convocatòria corresponent, la presentació de la sol·licitud de bestreta 
comportarà l’acceptació explícita de la subvenció. 
Justificació 
11.1. Forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, 
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que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar 
la documentació següent: 
En el cas de subvencions d’import igual o superior a 60.000 €, caldrà d’adjuntar-

hi les factures justificatives de la despesa d’inversió o despesa tipificada com a 
serveis energètics. 

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

Certificat del secretari que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb 
el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 

 Una memòria explicativa de les actuacions fetes i els resultats obtinguts. 
 Justificació documental de l’obligació de difusió i publicitat de la subvenció, 

d’acord amb el que estableix la base 21: un exemplar o còpia de tots els 
materials de difusió o publicitat de les accions realitzades. 

 El certificat final d’obra signat pel tècnic competent o, en cas de contracte de 
serveis energètics, un certificat del secretari de l’ajuntament que acredita que 
es posa en marxa el servei de calefacció amb biomassa/biogàs. 

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

En cas de concessions, un certificat de secretaria que acrediti la inscripció de 
l’objecte de les inversions subvencionades en el catàleg de béns municipals. 

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. 
Caldrà fer constar en el compte justificatiu, com a mínim, l’import de la subvenció a 
través de factures, i la resta de la despesa subvencionable haurà de figurar en el 
contracte. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que estableix la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat correctament sigui inferior a la despesa mínima a 
justificar, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat 
concedida el percentatge de desviació, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la 
subvenció. Tanmateix, quan la subvenció atorgada inicialment suposi una participació 
inferior als percentatges màxims definits en la base 5 i en el cas que es produeixin 
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baixes en el procediment d’adjudicació, s’aplicarà el benefici de la rebaixa de la 
licitació a favor de l’aportació municipal. La presentació del compte justificatiu per un 
import inferior al que s’ha de justificar comportarà la renúncia del beneficiari a 
percebre l’import corresponent a la despesa no justificada. En ambdós casos es 
modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que efectivament hagi estat 
justificat correctament, amb l’excepció que s’estableix respecte a les baixes en la 
licitació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 13 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), 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. 
Termini 
El termini per executar els treballs i justificar les accions subvencionades és el que 
defineixi la convocatòria. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, aquest termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
La convocatòria podrà determinar un període d’execució de les actuacions que sigui 
plurianual. 
Els beneficiaris podran sol·licitar una pròrroga del termini per executar i justificar les 
accions, fins a un mes abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim igual a la 
meitat de l’establert. Aquesta pròrroga només s’atorgarà per causa justificada aliena 
al beneficiari.  
En el cas de les subvencions vinculades a procediments de contractació agregada 
tramitats per la Diputació, l’òrgan competent per aprovar la convocatòria podrà 
modificar d’ofici el termini de justificació per allargar-lo en cas que els tràmits de 
licitació es demorin per causes alienes als beneficiaris. 
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. 
Pagament  
La convocatòria podrà establir el pagament de bestretes de les subvencions; en cas 
que no ho faci, el pagament s’efectuarà un cop s’hagi presentat la documentació 
justificativa. 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
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. 
Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin o concessionin les actuacions 
objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a 
càrrec de l’entitat respectiva. 
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Reformulació de la sol·licitud  
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al 
que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar el beneficiari a 
reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció 
atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte, les 
condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts 
respecte de les sol·licituds. 
Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar 
un únic canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada per causes justificades i 
sempre que el nou objecte tingui una puntuació igual o superior que l’original i no 
suposi un canvi de capítol de despesa, o sol·licitar la modificació del pressupost o del 
percentatge de finançament, per causes justificades. Els canvis de destinació podran 
ser sol·licitats fins a un mes abans del termini de justificació de la subvenció. 
La subvenció es modificarà d'ofici en els casos que estableix l'Ordenança general de 
subvencions i en tot cas: 

a)En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució. 

b)En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al 
que s'ha de justificar. 

En ambdós casos es modificarà l'import de la subvenció per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president de la Diputació de Girona serà l’òrgan competent per resoldre les 
modificacions, així com per resoldre els recursos que s’interposin. 
Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest 
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.  
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes 
bases. 
c) En altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Medi Ambient  tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació 
i reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà 
l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
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gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres 
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les 
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al 
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, 
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició), la persona interessada 
es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació 
detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones 
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Caldrà, com a mínim, fer constar la subvenció mitjançant una notícia inserida a la 
pàgina web municipal i instal·lar en un punt visible de la instal·lació un cartell de mida 
mínima DIN A3, on es faci constar expressament: 

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

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes 
establerts, l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les 
mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha 
d’advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures no és possible el compliment de l’obligació en els termes 
establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que 
permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que 
l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior 
a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que 
l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
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Altres obligacions del beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la 
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la 
concessió o el gaudi de la subvenció.  
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable. 
g) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la 
normativa de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa. 

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

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries 

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

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

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

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
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e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el 
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta seran aplicables el 
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
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.  

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. 
Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o 
la derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra 
l’aprovació o la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la 
Diputació. D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera 
sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en 
el BOPG. 
Annex I. Contingut de referència de projectes i avantprojectes 
1Introducció i objectius 
1.1Dades bàsiques del promotor  
1.2Equip tècnic del projecte 
1.3Antecedents 
1.4Objectius 
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1.5Contingut i abast 
1.6Normativa d’aplicació 
2Informació general 
2.1 Emplaçament i informació urbanística 
2.2 Estimació de les càrregues tèrmiques dels edificis que s’han de calefactar2.3
Característiques tècniques de les instal·lacions existents (potència, circuits i control 
actual) 
2.4 Característiques tècniques de les instal·lacions futures que s’han de calefactar 

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

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

ampliacions futures 
2.6.3Consums tèrmics previstos amb biomassa  

3. Descripció del projecte 
a) Descripció general del projecte i de la solució adoptada. Descripció de la 

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

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

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

5.3.1Paràmetres financers emprats 
5.3.2Flux de caixa de projecte 

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

sitja 
2Xarxa de calor i abastament de serveis 
3Instal·lació de caldera de biomassa o biogàs i elements complementaris 

c) Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris 
d) Sistema d’alimentació d’estella i ompliment de la sitja, quan sigui el cas 
e) Equip generador de calor 
f) Xemeneia i components hidràulics 
g) Instal·lació elèctrica i de control 
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h) Instal·lació de protecció contra incendis 
4Instal·lació i connexió a la sala de calderes dels diferents edificis existents 
5Seguretat i salut 
6Direcció d’obra 
PLÀNOLS  
1.Plànol de situació i paràmetres urbanístics 
2.Emplaçament 
3.Recorregut de canonades (amb indicació del diàmetre de trams i la distància de 

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

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

7.Esquema de control 
8.Planta. Instal·lacions de la sala de calderes 
9.Accés del vehicle de descàrrega 
10.Incendis. Justificació de les mesures de protecció contra incendis”” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
17. PLE148/000045/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del 
patrimoni natural per a consorcis gestors d'espais d'interès natural i 
ajuntaments. (Expedient 2020/8243) 

 
“Les bases específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis gestor d’espais 
d’interès natural i ajuntaments tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el 
procediment per a la concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona per al finançament de subvencions de conservació, millora i 
restauració del patrimoni natural de la província de Girona. 
 
Tant el contingut com la tramitació de les bases específiques reguladores de 
subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni 
natural per a consorcis gestor d’espais d’interès natural i ajuntaments s’ajusten als 
requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 
a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al 
desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis 
gestor d’espais d’interès natural i ajuntaments, que es transcriuen literalment a 
continuació: 
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“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI 
NATURAL PER A CONSORCIS GESTORS D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I 
AJUNTAMENTS 
1.Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
per al finançament de subvencions de conservació, seguiment, millora i restauració 
del patrimoni natural de la província de Girona. La finalitat de les subvencions 
regulades en aquestes bases és fomentar les línies següents: 
Línia 1. Suport als consorcis de conservació d’espais d’interès natural de la 
demarcació de Girona per a la conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics, i 
accions per a la gestió de l’ús públic. Poden ser subvencionables exclusivament 
aquelles propostes que tinguin per objecte la conservació i/o la millora del patrimoni 
natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació i/o processos ecològics) i les 
accions de gestió de l’ús públic que tinguin com a finalitat la protecció dels valors 
naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el gaudi social dels 
espais naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar dins els espais de la Xarxa 
Natura 2000, o els espais d’interès natural inclosos al PEIN (Pla d’Espais d’Interès 
Natural) de la província de Girona. Altrament, també es poden ubicar en espais 
adjacents a aquests, sempre que tinguin una afectació positiva directa sobre l’espai 
natural d’interès de protecció. 
Línia 2. Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a l’eliminació i/o la 
gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit municipal, o bé per a la conservació 
d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal o per a la regulació de l’ús públic 
dins d’espais de la Xarxa Natura 2000, del PEIN o bé en altres espais que alberguin 
hàbitats i/o espècies d’interès comunitari prioritari. 
2.Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en 
el període fixat en la convocatòria i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
La Junta de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació i resolució de les 
convocatòries subjectes a aquestes bases, les quals hauran de contenir, com a 
mínim, el següent: 

a)Referència a les bases reguladores, amb indicació del butlletí oficial en què s’han 
publicat. 

b)Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima que 
es destina a la convocatòria, la qual podrà ser ampliable si així ho determina la 
convocatòria. 

c) Termini de presentació de sol·licituds. 
d)Terminis d’execució i justificació de les despeses. 
e)Termini de resolució de la convocatòria i notificació a les persones interessades.  
f)Si la resolució posa fi a la via administrativa o referència a l’òrgan davant el qual 

es pot interposar recurs administratiu així com als òrgans jurisdiccionals als 
quals es pot recórrer. 

g)Mitjà de notificació o publicació. 
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3.Despeses subvencionables i període d’execució 
Les actuacions s’han de realitzar a partir de l’1 de gener de l’any corresponent i fins a 
la data que la convocatòria determini com a límit per executar les despeses. 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o 
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. En particular, 
són subvencionables les actuacions següents:  
Línia 1. Suport als consorcis de gestió d’espais d’interès natural 
Accions per conservar hàbitats, tàxons i processos ecològics 
Són les actuacions destinades a la restauració, la conservació o la millora de l’estat 
de conservació o de diversitat biològica dels hàbitats, dels processos ecològics que hi 
tenen lloc i de les espècies silvestres d’interès de conservació, amenaçades o en 
perill d’extinció. 
Concretament, es consideren subvencionables les actuacions següents: 

Les actuacions que van destinades a la creació, la millora o la recuperació 
d’hàbitats d’interès comunitari (HIC), segons l’annex I de la Directiva 
97/62/CE, o bé altres hàbitats d’interès de conservació per a l’espai d’interès 
natural afectat, l’interès dels quals estigui degudament acreditat en llistes o 
catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o amenaçats. S’hi inclouen accions 
com ara el manteniment d’hàbitats oberts per afavorir les espècies d’aquests 
ambients (pastures, prats de dall, mulladius, closes, etc.), la millora dels 
espais fluvials, de formacions de ribera i zones inundables; la millora de zones 
litorals; l’erradicació o el control d’espècies exòtiques invasores que presentin 
oportunitats reals de gestió i de les quals es coneguin metodologies de control 
d’eficàcia contrastada, entre altres possibles accions. 

Les que vagin destinades a la millora de l’estat de conservació dels tàxons que 
compleixin algun dels requisits següents: 
a)Per a cada espai del PEIN, aquells tàxons inclosos en els annexos 3 i 4 del 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural. 

b)Espècies que figurin en el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del 
Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

c)Espècies que figurin en l’annex II o l’annex IV de la Directiva 92/43/CE, 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres, o a la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservació de les 
aus silvestres.  

d)Espècies incloses en la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció 
especial i el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (Reial decret 
139/2011, de 4 de febrer). 

e)Tàxons que tinguin plans de recuperació o conservació aprovats per la 
Generalitat de Catalunya. 

f) Altres espècies que es considerin d’especial interès per a l’espai protegit, 
que no figurin en les relacions anteriors, sempre que el seu interès estigui 
degudament acreditat en llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o 
amenaçats. 

Actuacions que afavoreixin la conservació o el manteniment dels processos 
ecològics i els serveis ecosistèmics de regulació que desenvolupen els 
sistemes naturals, com ara la depuració d’aigües, la filtració, el control de 
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l’erosió, el control biològic, la revegetació i el manteniment de marges per a 
pol·linitzadors silvestres, etc. 

Accions per regular l’ús públic 
La millora, la restauració i la senyalització d’itineraris pedestres (camins i 

senders), d’acord, quan sigui el cas, amb el Manual tècnic de senyalització als 
espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya), sempre que tinguin com a 
finalitat la protecció dels valors naturals presents a l’espai natural (se 
n’exclouen la formigonada, l’enquitranat i d’altres de similars). No són 
subvencionables ni l’obertura de nous camins o senders, ni les desbrossades 
de manteniment. 

La instal·lació o la reparació de tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques i 
altres sistemes de canalització de visitants, sempre que tinguin com a finalitat 
exclusiva la protecció del patrimoni natural. 

L’edició, la instal·lació i/o la divulgació de materials informatius sobre el patrimoni 
natural que tinguin com a finalitat informar, interpretar o sensibilitzar sobre els 
valors naturals de l’espai (plafons descriptius i interpretatius del medi, 
banderoles direccionals, tríptics, aplicacions mòbils, etc.).  

La instal·lació o la reparació d’elements interpretatius preexistents, com 
observatoris de fauna, pantalles, torres de guaita, miradors i altres estructures 
d’observació del patrimoni natural. 

La instal·lació o la reparació i la millora d’instal·lacions de control de l’accés rodat 
a àrees sensibles, sempre que representin la disminució de pressió humana i 
d’impactes ja existents sobre l’espai natural i no comportin moviments de 
terres.  

Les accions de regulació de l’ús públic no podran superar el 50 % de l’import total del 
treballs sol·licitats. Així, mateix el 30 % de les tasques, com a mínim, s’hauran 
d’executar a través d’empreses del tercer sector (centres especials de treball, 
fundacions o entitats equivalents), excepte quan aquestes tasques requereixin una 
especialització (treballs verticals, subaquàtics, etc.). 
Accions de seguiment 
Seguiments de poblacions dels tàxons esmentats en el punt anterior. Aquests 
seguiments no poden representar més d’un 15 % del cost total de les accions 
subvencionables, i han d’estar vinculats directament a les accions de millora de l’estat 
de conservació d’aquestes espècies: o bé seguiments previs a les accions de 
conservació o bé seguiments posteriors per avaluar l’efectivitat de l’actuació. 
Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural 
Es valoraran especialment les mesures de conservació de prioritat alta o mitjana per 
espai, detallades en el document «Estat de conservació dels espais naturals protegits 
de les comarques gironines sense òrgan de gestió».  
(http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/4337/4479/Estat_de_conservacio_dels_
espais_naturals_protegits_de_les_comarques_gironines_sense_organ_de_gestio.pdf) 
Es consideren subvencionables les actuacions següents: 
a) Accions d’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit municipal. 
Només es tindran en compte: 1) aquelles espècies que apareguin al Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores, RD 630/2013, i que tinguin protocols de gestió 
redactats per la Diputació de Girona; o bé 2) altres espècies que, tot i no complir cap 
dels criteris del punt 1, presentin oportunitats reals de gestió i es demostri que 
ocasionen greus problemes per a hàbitats naturals concrets, espècies autòctones 
amb interès de conservació o alterin processos ecològics.  
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Aquestes accions no preveuen la substitució per flora ornamental en cas que es tracti 
d’espais enjardinats, la qual ha d’anar a càrrec del beneficiari o bé de la persona 
propietària.  
b) La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, 
hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa Natura 
2000, o bé dins d’altres espais amb hàbitats i espècies d’interès comunitari prioritari. 
Concretament, es consideren subvencionables les actuacions següents: 

Actuacions que vagin destinades a la creació, la millora o la recuperació 
d’hàbitats d’interès comunitari (HIC), segons l’annex I de la Directiva 
97/62/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora 
silvestres, o bé altres hàbitats d’interès de conservació per a l’espai d’interès 
natural afectat, l’interès dels quals estigui degudament acreditat en llistes o 
catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o amenaçats. S’hi inclouen accions 
com ara el manteniment d’hàbitats oberts per afavorir les espècies d’aquests 
ambients (pastures, prats de dall, mulladius, closes, etc.), la millora dels 
espais fluvials, formacions de ribera i zones inundables; la millora de zones 
litorals; l’erradicació o el control d’espècies exòtiques invasores que presentin 
oportunitats reals de gestió i de les quals es coneguin metodologies de control 
d’eficàcia contrastada, entre altres possibles accions. 

Actuacions que vagin destinades a una millora de l’estat de conservació dels 
tàxons i que compleixin algun dels requisits següents: 
a)Per a cada espai del PEIN, aquells tàxons inclosos en els annexos 3 i 4 del 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural. 

b)Espècies que figurin en el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del 
Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

c)Espècies que figurin en l’annex II o l’annex IV de la directiva 92/43/CE i la 
Directiva 2009/147/CE. 

d) Espècies incloses en la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció 
especial i el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (Reial decret 139/2011, 
de 4 de febrer). 
e) Tàxons que tinguin plans de recuperació o conservació aprovats per la 
Generalitat de Catalunya.  
f) Altres espècies que es considerin d’especial interès per a l’espai protegit, 
que no figurin en les relacions anteriors, sempre que el seu interès estigui 
degudament acreditat en llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o 
amenaçats. 

Actuacions que afavoreixin la conservació o el manteniment dels processos 
ecològics i els serveis ecosistèmics de regulació que desenvolupen els 
sistemes naturals, com ara la depuració d’aigües, la filtració, el control de 
l’erosió, l’afavoriment de poblacions de fauna útil salvatge per al control de 
plagues, la revegetació i el manteniment de marges per a pol·linitzadors 
silvestres, etc. 

c) La regulació de l’ús públic preexistent dins espais compresos en el PEIN i/o la 
Xarxa Natura 2000, o bé dins d’altres espais amb hàbitats d’interès comunitari 
prioritari, sempre que tinguin com a finalitat la protecció dels valors naturals presents 
a l’espai natural, i no la seva promoció. 
Concretament, es consideren subvencionables les actuacions següents: 
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La instal·lació o la reparació d’elements de control i regulació de l’accés rodat i 
pedestre en àrees sensibles, sempre que representin la disminució de pressió 
humana i d’impactes ja existents sobre l’espai natural i no comportin 
moviments de terres. 

La millora, la restauració i la senyalització d’itineraris pedestres (camins i 
senders), d’acord, quan sigui el cas, amb el Manual tècnic de senyalització als 
espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya), sempre que tinguin com a 
finalitat la protecció dels valors naturals presents a l’espai natural (se 
n’exclouen la formigonada, l’enquitranat i d’altres de similars). No són 
subvencionables ni l’obertura de nous camins o senders, ni les desbrossades 
de manteniment. 

La instal·lació o la reparació de tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques i 
altres sistemes de canalització de visitants, sempre que tinguin com a finalitat 
la protecció del patrimoni natural. 

L’edició, la instal·lació i/o la divulgació de materials informatius sobre el patrimoni 
natural que tinguin com a finalitat informar, interpretar o sensibilitzar sobre els 
valors naturals de l’espai (plafons descriptius i interpretatius del medi, 
banderoles direccionals, tríptics, aplicacions mòbils, etc.). 

La instal·lació o la reparació d’elements interpretatius preexistents, com 
observatoris de fauna, pantalles, torres de guaita, miradors i altres estructures 
d’observació del patrimoni natural. 

Les accions de regulació de l’ús públic no podran superar el 50 % de l’import total del 
treballs sol·licitats. Així, mateix, el 30 % de les tasques, com a mínim, s’hauran 
d’executar a través d’empreses del tercer sector (centres especials de treballs, 
fundacions o entitats equivalents), excepte quan aquestes tasques requereixin una 
especialització (treballs verticals, subaquàtics, etc.). 
Accions de seguiment 
Seguiments de poblacions dels tàxons esmentats en el punt anterior. Aquests 
seguiments no poden representar més d’un 15 % del cost total de les accions 
subvencionables, i han d’estar vinculats directament a les accions de millora de l’estat 
de conservació d’aquestes espècies: o bé seguiments previs a les accions de 
conservació o bé seguiments posteriors per avaluar l’efectivitat de l’actuació. 
En cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de 
béns inventariables, el període durant el qual la persona beneficiària haurà de 
destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció no podrà ser 
inferior a 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic ni a 2 anys per a la 
resta de béns, d’acord amb l’article 31.4 de la Llei general de subvencions (LGS). 
En relació amb la línia 1 i la línia 2, no són subvencionables en cap cas: 

 El mobiliari d’enjardinament (bancs, taules de pícnic, papereres, jocs infantils, 
elements per a la pràctica d’esport, etc.). 

 Els moviments de terres que no estiguin directament relacionats amb la 
recuperació d’espais naturals degradats. 

 La redacció de projectes i memòries executives. 
 Els projectes que, tot i presentar un pressupost que s’ajusti als preus de 

mercat, es considerin sumptuosos o corresponguin a actuacions pròpies 
d’àmbits enjardinats o zones verdes urbanes. 

 La despesa feta amb mitjans propis. S’entén com a mitjans propis, el personal 
que formi part de la plantilla del consorci o de l’ajuntament. 
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La direcció tècnica dels treballs. En el cas dels ajuntaments podran sol·licitar-la a 
través del Pla de Serveis de Conservació del Patrimoni Natural de la Diputació 
de Girona (https://seu.ddgi.cat/web/servei/4247/pla-de-serveis-d-assistencia-
en-materia-de-conservacio-del-patrimoni-natural). 

Tampoc es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases: 
Per a la línia 1, els consorcis d’àmbit territorial de la província de Girona que hagin 
estat constituïts, d’acord amb els seus estatuts, per a la millora, la protecció i la gestió 
d’espais d’interès natural de la demarcació de Girona. Altrament, també poden 
concórrer a aquesta convocatòria aquells consorcis que tinguin com a finalitat de 
forma inequívoca, i d’acord amb els seus estatuts, la protecció, la restauració i la 
millora del patrimoni natural de forma general. 
Per a la línia 2, els ajuntaments de la província de Girona. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin 
específicament en cada convocatòria. 
Línia 1. Suport als consorcis de conservació d’espais d’interès natural. Cada 
sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la 
base de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta a la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció 
que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a 
continuació: 

– Import màxim de 35.000 €. 
– La subvenció pot correspondre, com a màxim, al 90 % del pressupost previst 
per a l’actuació. 

Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural. Cada 
sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la 
base de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta a la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció 
que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a 
continuació: 

– Import màxim de 10.000 €. 
– La subvenció pot correspondre, com a màxim, al 90 % de la despesa 
subvencionable.  

Per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possible, segons la 
disponibilitat pressupostària, es pot reduir el nombre de conceptes subvencionats per 
sol·licitant sobre la base dels criteris de valoració establerts en aquestes bases. Un 
cop fet això, si l’import total sol·licitat encara supera el crèdit disponible, els imports 
atorgats es poden reduir proporcionalment respecte als imports sol·licitats o màxims 
atorgables per tal de poder atendre més sol·licituds. La Diputació de Girona pot 
atorgar un import menor del que s’ha sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el 
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cas, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el pressupost disponible entre 
accions que gaudeixin de la mateixa puntuació. Si el repartiment del pressupost 
disponible entre accions amb la mateixa puntuació representa una disminució de 
l’import per atorgar que doni com a resultat menys del 50 % del màxim atorgable o 
demanat, segons sigui el cas, es poden no atendre les accions que es considerin 
tècnicament menys rellevants en analitzar la conveniència i urgència de les 
propostes, en funció del grau de protecció i estat de conservació de les espècies o 
hàbitats beneficiats per les accions. 
6.Procediment de presentació de les sol·licituds 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria. En cas que es 
presenti més d’una sol·licitud per convocatòria, es tindrà en compte la darrera entrada 
dins del termini i es consideraran desistides les anteriors. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar en el termini 
que estableixi la convocatòria. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, aquest termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació 
annexa següent: 
Línia 1. Suport als consorcis de gestió d’espais d’interès natural 
Per a les accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics 
En tots els casos: memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats 
següents:  
1) Justificació dels treballs proposats 
2) Actuacions proposades i descripció de com es duran a terme 
3) Amidaments 
4) Pressupost detallat amb preus unitaris i compostos, costos directes i indirectes 
5) Cartografia, si escau 
6) Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau 
En particular, segons el cas, també cal aportar la documentació següent: 

 Per a actuacions en terrenys de titularitat pública o de gestió pública: a) un 
certificat del secretari de disponibilitat dels terrenys, i b) un certificat del 
secretari que acrediti que, abans d’iniciar els treballs, es disposarà de tots els 
permisos i autoritzacions de les administracions públiques competents. 

 Per a actuacions en terrenys de titularitat privada, un acord de custòdia amb 
vigència mínima de cinc anys o un acord amb la persona propietària pel qual 
aquesta permeti realitzar els treballs i es comprometi a mantenir la naturalesa 
d’aquests durant un mínim de cinc anys. 

 En cas d’instal·lacions, plànols de detall (ubicació, planta i alçat). 
Per a les accions per regular l’ús públic 
En tots els casos: memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats 
següents:  
1) Justificació dels treballs proposats 
2) Actuacions proposades i descripció de com es duran a terme 
3) Amidaments 
4) Pressupost detallat amb preus unitaris i compostos, costos directes i indirectes 
5) Cartografia, si escau 
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6) Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau 
Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural. 
En tots els casos: memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats 
següents:  

 Objectiu i justificació dels treballs. 
 Cartografia detallada de la flora exòtica invasora a escala de tot el municipi i/o 

dels elements prioritaris del patrimoni natural segons sigui el cas (s’inclourà la 
trama urbana pel que fa a la flora invasora).  

 Definició dels treballs a realitzar i metodologies a seguir. 
 Pressupost detallat amb preus unitaris i compostos, costos directes i indirectes. 
 Plec de prescripcions tècniques per realitzar els treballs correctament, si s’escau. 
 Estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS), si escau. 
 Cartografia d’execució, si és diferent de l’anterior. 

En particular, segons el cas, també cal aportar la documentació següent: 
 Per a actuacions en terrenys de titularitat pública o de gestió pública, a) un 

certificat del secretari de disponibilitat dels terrenys i b) un certificat del 
secretari que acrediti que, abans d’iniciar els treballs, es disposarà de tots els 
permisos i autoritzacions de les administracions públiques competents.  

 Per a actuacions en terrenys de titularitat privada, cal aportar un acord de 
custòdia amb vigència mínima de cinc anys o un acord amb la persona 
propietària pel qual aquesta permeti realitzar els treballs i es comprometi a 
mantenir la naturalesa d’aquests durant un mínim de cinc anys. 

Tant per a la línia 1 com per a la línia 2: 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i 
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors 
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de 
compressió tipus Zip o RAR. 
En qualsevol cas, quan no es presenti algun dels documents requerits per considerar 
que la Diputació de Girona ja el té, cal notificar-ho per escrit quan es formuli la 
sol·licitud. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes que estableix la legislació de procediment 
administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
7.Criteris de valoració  
Línia 1. Suport als consorcis de gestió d’espais d’interès natural 
La valoració de cadascuna de les sol·licituds presentades serà la puntuació obtinguda 
d’acord amb els criteris següents: 
 

La transcendència del projecte per a l’espai natural de què es Màxim 3 punts 
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tracti quant a la conservació o la millora de la biodiversitat i del 
patrimoni natural: 

 Alta: L’actuació té una incidència molt rellevant en relació amb 
els valors més destacats de l’espai natural protegit (ENP). 

3 

 Mitjana: L’actuació té una incidència moderada en relació amb 
els valors més destacats de l’ENP. 

Fins a 2 

La definició de la proposta: Màxim 5 punts 

 La qualitat tècnica del projecte Fins a 2 

 La claredat en el projecte: objectius, metodologia Fins a 2 

 L’adequació dels preus 1 

Acció de conservació d’hàbitats d’interès comunitari i d’interès 
comunitari prioritari que figurin a  l’annex I de la directiva 
97/62/CE 

Màxim 3 punts 

Acció de conservació d’espècies d’interès comunitari i d’interès 
comunitari prioritari que figurin en l’annex II o l’annex IV de la 
Directiva hàbitats o la Directiva aus, espècies incloses en el 
Catàleg de flora amenaçada de Catalunya o en el Catàleg 
espanyol d’espècies amenaçades, o bé tàxons que tinguin plans 
de recuperació o conservació aprovats per la Generalitat de 
Catalunya, tàxons protegits pel PEIN en el Decret 328/1992, o bé 
altres hàbitats o tàxons d’especial interès de conservació per a 
l’espai degudament justificats o eliminació d’espècies exòtiques 
invasores incloses en el Catàleg d’espècies invasores de l’estat 
Espanyol, RD 630/2013, o de la Unió Europea. 

Màxim 3 punts 

Processos: actuacions que potenciïn els processos i serveis  
ecosistèmics de regulació que tenen lloc en el medi natural, com 
ara la depuració d’aigües, la filtració, el control de l’erosió, 
l’afavoriment de poblacions de fauna útil salvatge per al control 
de plagues, la revegetació i el manteniment de marges per a 
pol·linitzadors silvestres, etc. 

Màxim 2 punts 

Existència de propostes d’activitats educatives associades a 
l’àmbit d’actuació o itineraris integrats dins d’un projecte 
pedagògic existent 

Màxim 2 punts 

 
Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural 
 

La definició de la proposta: Màxim 5 punts 

La qualitat tècnica del projecte Fins a 2 
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La claredat en el projecte: objectius, metodologia Fins a 2 

L’adequació dels preus 1 

Mesures ambientals incloses dins les mesures de conservació de 
prioritat alta o mitjana del document Estat de conservació dels 
espais naturals protegits de les comarques gironines sense òrgan 
de gestió 

1 

Accions d’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit 
municipal 

Màxim 6 punts 

Espècies registrades en el Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores, RD 630/2013, amb protocols de gestió 
existents. 

3 

Altres espècies exòtiques invasores amb oportunitats reals de 
gestió i que ocasionen greus problemes per a hàbitats 
naturals concrets. 

2 

Accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització 
complementari a les accions de conservació (reunions 
informatives veïnals, tríptics, cartellera divulgativa de les 
accions desenvolupades i de la problemàtica existent, o 
accions equivalents). 

1 

Conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal 
(tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en 
el PEIN i/o la Xarxa Natura 2000, o bé dins d’altres espais amb 
hàbitats d’interès comunitari prioritari. 

Màxim 6 punts 

Hàbitats i tàxons d’interès comunitari i d’interès comunitari 
prioritari que figurin en l’annex II o l’annex IV de la Directiva 
hàbitats o la Directiva aus, espècies incloses en el Catàleg 
de flora amenaçada de Catalunya o en el Catàleg espanyol 
d’espècies amenaçades, o bé tàxons que tinguin plans de 
recuperació o conservació aprovats per la Generalitat de 
Catalunya. 

Fins a 3 

Tàxons protegits pel PEIN, o bé altres hàbitats o tàxons 
d’especial interès de conservació per a l’espai degudament 
justificats. 

1 

Actuacions que potenciïn els processos i els serveis  
ecosistèmics de regulació que tenen lloc en el medi natural, 
com ara la depuració d’aigües, la filtració, el control de 
l’erosió, l’afavoriment de poblacions de fauna útil salvatge 
per al control de plagues, la revegetació i el manteniment de 
marges per a pol·linitzadors silvestres, etc. 

1 
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Accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització 
complementari a les accions de conservació (edició i/o 
divulgació de material, cartelleria interpretativa o accions 
equivalents). 

1 

La regulació de l’ús públic preexistent, sempre que tingui com a 
finalitat la protecció dels valors naturals presents a l’espai natural. 

Màxim 6 punts  

La instal·lació o la reparació d’elements de control i regulació 
de l’accés rodat i pedestre en àrees sensibles. 

Fins a 3 

La instal·lació, la millora o la restauració d’elements de gestió 
de l‘ús públic i d’elements interpretatius (senyalització 
d’itineraris pedestres, tanques, passeres de fusta, fileres 
d’estaques, observatoris de fauna, pantalles, torres de 
guaita, miradors, etc.). 

Fins a 2 

L’edició, la instal·lació i/o la divulgació de materials informatius 
sobre el patrimoni natural (plafons descriptius i interpretatius 
del medi, banderoles direccionals, tríptics, aplicacions 
mòbils, etc.) 

1 

 
8.Instrucció de l’expedient i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en 
aquestes bases corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

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

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual 
ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i 
la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la 
causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
Presidència: La presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat 
Vicepresidència: La diputada de Medi Ambient 
Vocals:  
– El cap del Servei de Medi Ambient o la persona en qui delegui 
– Un tècnic del Servei de Medi Ambient 
– Un tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
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La secretaria de la Comissió Avaluadora l’exercirà el secretari de la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar una persona 
representant a la Comissió Avaluadora, la qual hi serà amb veu i sense vot. 
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la 
presidència o la vicepresidència, que presidiria la comissió en cas absència de la 
presidència, i de dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. 
9.Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament l’atorgament de les subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La resolució contindrà la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin 
obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a la 
convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun dels 
beneficiaris renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent podrà acordar concedir la 
subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, 
sempre que amb la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una 
de les sol·licituds denegades. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció 
a la persona interessada per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el 
termini improrrogable de 15 dies. Una vegada la persona interessada hagi acceptat la 
proposta, l’òrgan administratiu dictarà l’acte de concessió i el notificarà.  
En cas d’ampliació del crèdit de la convocatòria, la Junta de Govern podrà resoldre 
concedir les sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera per ordre de puntuació fins 
a esgotar el nou crèdit aprovat. 
10.Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes la persona 
beneficiària no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
11.Justificació 

11.1 Forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, 
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar 
la documentació següent: 

– Memòria explicativa de l’actuació, amb imatges de les activitats o de la inversió 
feta.  
– Certificat del secretari que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb 
el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i 
amb la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
– Un document que acrediti que s’ha fet constar el suport de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte de publicitat o difusió (impressió de pantalla de pàgina 
web, còpia de publicació, fotografia de rètols o d’altres). 
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A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans 
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als 
creditors corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. Tanmateix, quan la 
subvenció atorgada inicialment suposi una participació inferior als percentatges 
màxims definits en la base 5 i en el cas que es produeixin baixes en el procediment 
d’adjudicació, s’aplicarà el benefici de la rebaixa de la licitació a favor de l’aportació 
municipal. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de 
justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la 
despesa no justificada. En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció per 
ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament, amb l’excepció que 
s’estableix respecte a les baixes en la licitació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 13, superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 

11.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà determinat a la convocatòria 
corresponent. 
Els beneficiaris podran sol·licitar una pròrroga del termini per executar i justificar les 
accions, fins a un mes abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim igual a la 
meitat del que tingui establert. La pròrroga només podrà ser atorgada per causa 
justificada aliena al beneficiari. 

11.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci 
es revocarà la subvenció. 
12.Pagament  
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
La convocatòria podrà establir el pagament de bestretes de les subvencions; en cas 
que no ho faci, el pagament s’efectuarà un cop s’hagi presentat la documentació 
justificativa. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13.Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 



 
   
 
 

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

 

180

subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
14.Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
15.Reformulació de sol·licitud  
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al 
que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar la persona 
beneficiària a reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la 
subvenció atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte, 
les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts 
respecte de les sol·licituds. 
16. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar 
un únic canvi de destinació de la subvenció, que pot ser atorgat per causes 
justificades i sempre que el nou objecte tingui una puntuació igual o superior a 
l’original. Els canvis de destinació s’hauran de sol·licitar fins a un mes abans del 
termini de la justificació de la subvenció. 
La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona i, en tot cas: 

 Si la persona beneficiària no justifica correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableix l’acord de resolució. 

 Si la persona beneficiària presenta un compte justificatiu per un import inferior 
al que s’ha de justificar. 

En tots dos casos es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president és l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre 
els recursos que s’interposin. 
17.Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest 
cas, la persona beneficiària tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar 
l’interès de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà 
l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
18.Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
19.Protecció de dades 
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En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i 
han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació de aquestes dades. 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de les entitats 
en el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d’utilització 
exclusivament professional, es tractaran en el marc de la legislació vigent sobre 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Les persones interessades podran accedirà les seves 
dades, rectificar-les, suprimir-les i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al 
delegat de protecció de dades de la Diputació de Girona, a la seu d’aquest 
organisme, a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona, o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat. 
20.Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21.Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. Com a 
mínim, caldrà que els beneficiaris instal·lin un cartell en la zona objecte de l’actuació, 
en què consti la subvenció de la Diputació de Girona i que publiquin una notícia sobre 
l’actuació al seu web. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir la persona beneficiària perquè adopti les 
mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha 
d’advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi a 
la persona beneficiària, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a 
l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

22.Altres obligacions de les persones beneficiàries 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 

que fonamenta la concessió de les subvencions. 



 
   
 
 

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

 

182

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de 
la subvenció.  

c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que estableix la legislació aplicable. 
g) Aportar un certificat del secretari que acrediti que la contractació s’ha realitzat 

d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa. 

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

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries 

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

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

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

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

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

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el 
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 
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En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran aplicables el 
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
24.Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

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

Llei general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 

subjecte.  
25.Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
26.Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o 
la derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra 
l’aprovació o la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la 
Diputació. D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera 
sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en 
el BOPG.” 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
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definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
18. PLE148/000046/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració amb 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea pel cofinançament i les condicions 
d'execució del projecte de millora de l'enllumenat públic exterior de Riells i 
Viabrea. (Expedient 2018/5738) 

 
“Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en que 
es selecciona i es preveia el cofinançament del projecte de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic municipal del municipi de Riells i Viabrea, en cas de 
ser aprovat per la Generalitat de Catalunya, en els següents termes:  

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
(PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892, de data 7 de 
juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament 
FEDER de 75.000,00 €. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Riells i Viabrea pel cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament de la millora de l’enllumenat públic exterior de Riells i Viabrea, el literal del 
qual diu: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA PEL COFINANÇAMENT I LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR MUNICIPAL (2A FASE) 
Parts 

Expedient Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost         
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
subvencionable  
(€) ( sense IVA) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 

despesa elegible) 

2018/5738 
AJ. DE 

RIELLS I 
VIABREA 

P1715500
C 

5,65 291.943,29 150.000,00 37.500,00 
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Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació 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 per l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia ... de 
... de 2020. 
El Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, alcalde de Riells i Viabrea, per nomenament del Ple 
de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la plaça de la Vila, 1, 
17404 - Riells i Viabrea, amb NIF P1715500C. 
Antecedents 

1.Vista l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria per part del Departament de Presidència. 

2.Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4, 
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de 
selecció i d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i 
altres ens locals a presentar a la segona convocatòria (Ordre PRE/105/2018, 
de 2 de juliol) del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
Eixos 4 i 6 del FEDER. 

3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març 
de 2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea va presentar el projecte “Millora integral eficiència energètica 
enllumenat públic exterior (2a fase)”. 

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en 
que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en cas 
de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya,  en els següents termes:  

 
5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 

subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

6.Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 
7892, de data 7 de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de 
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li 
atorga un cofinançament FEDER de 75.000,00 €.  

7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).  

Expedient Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost         
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
subvencionable  
(€) ( sense IVA) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 

despesa elegible) 

2018/5738 
AJ. DE 

RIELLS I 
VIABREA 

P1715500
C 

5,65 291.943,29 150.000,00 37.500,00 
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8.Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a 
terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el seguiment 
administratiu i econòmic del projecte. 

9.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions: 

Prestació P1 – Gestió energètica 
L’empresa adjudicatària serà responsable de mantenir un consum anual 
objectiu de les instal·lacions d’enllumenat públic. A l’auditoria es detalla el 
perfil de consum anual que s’ha d’assolir a partir del primer any de 
contracte, i que servirà com a referència per a calcular l’estalvi teòric, 
mantenint en tot moment els nivells lumínics exigits per normativa. 
Aquesta prestació comprèn les tècniques de gestió energètica i explotació 
necessàries pel correcte funcionament de les actuacions, que són: 
- Control energètic 
- Gestió de la instal·lació 
- Control de nivells lumínics 
Prestació P2A – Manteniment preventiu 
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions 
d’enllumenat públic dins d’un adequat nivell de funcionament, controlant 
els seus elements i realitzant operacions generals per tal de reduir al 
mínim les avaries i les operacions no programades, garantint així un alt 
rendiment de les instal·lacions. 
Prestació P2B – Servei de Manteniment 
Servei de manteniment de les possibles reparacions i reposicions de 
components de les instal·lacions d’enllumenat públic que no queda inclòs 
dins les prestacions P2A i P3. 
Prestació P3 – Garantia total 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats instal·lats per 
l’empresa adjudicatària a les instal·lacions segons es regula al Plec de 
prescripcions tècniques sota la modalitat de garantia total. 
Prestació P4 – Renovació de l’enllumenat públic exterior 
Subministrament i instal·lació de components de l’enllumenat públic 
exterior. 

10.Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que dugui a terme les accions de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, sigui l’encarregada dur a terme 
les prestacions definides en el punt anterior. Per aquest motiu, la Diputació de 
Girona durà a terme una licitació conjunta que inclourà totes les prestacions: 
P1, P2A, P2B, P3 i P4. La Diputació de Girona, com a únic òrgan adjudicador 
administrarà tot el procediment, per compte propi i per compte de l’Ajuntament 
conveniat. Per tant, redactarà i aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el 
contracte com un tot únic i indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura 
legal de l’esmentada previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica 
en relació a l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.  

11.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és: 
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PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec 
de l’Ajuntament 

Preus anuals 
sense IVA  

(€/any) 

Preus anuals 
amb IVA  
(€/any) 

P1 Gestió energètica  1.400,00 1.694,00 

P2A Manteniment preventiu 7.790,00 9.425,90 

P2B 
Servei de 
manteniment 

1.550,00 1.875,50 

P3 Garantia total 1.751,25 2.119,01 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 12.491,25 15.114,41 

 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestació a càrrec de 
la Diputació de Girona 

Preu sense IVA 
(€) 

Preu amb IVA 
(€) 

P4 
Renovació de 
l’enllumenat públic 
exterior  

241.275,45 291.943,29 

 
12.Vist que el consum energètic de l’enllumenat públic inclòs a l’actuació i que es 

determina a l’auditoria energètica ha estat el següent: 
 

Tipologia de consum 
Mitjana de 

consum 
(kWh/any) 

Consum elèctric  222.164 

 
13.Vist que el cost anual associat a la gestió energètica i manteniment de 

l’enllumenat públic ha estat el següent: 
 

Tipologia de servei 
Mitjana del cost 

anual (€) 

Gestió energètica  0,00 

Manteniment correctiu  3.750,00 

Manteniment preventiu  0,00 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
Aquest conveni de col·laboració té per objecte: 

a)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2A, P2B, P3 i P4) a la Diputació 
de Girona. 
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b)Regular les condicions d’execució i lliurament de les actuacions de millora de 
l’enllumenat públic exterior (prestació núm. 4) de Riells i Viabrea, abans de 
l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica.  

c)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 1, 2A, 2B i 3. 

d)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i 
més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els 
articles 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2A, P2B i P3 
que servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
 
Taula 1 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec 
de l’Ajuntament 

Preus anuals 
sense IVA  

(€/any) 

Preus anuals 
amb IVA  
(€/any) 

P1 Gestió energètica  1.400,00 1.694,00 

P2A 
Manteniment 
preventiu 

7.790,00 9.425,90 

P2B 
Servei de 
manteniment 

1.550,00 1.875,50 

P3 Garantia total 1.751,25 2.119,01 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 12.491,25 15.114,41 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 
 
Taula 2 

Auditoria energètica (Prestació núm. 4) TOTAL 

Renovació de l’enllumenat públic exterior 291.943,29 € 

TOTAL DESPESES 291.943,29 € 

  
FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 75.000,00 € 

Ajuntament 179.443,29 € 

Diputació de Girona 37.500,00 € 

TOTAL 291.943,29 € 
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El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, el percentatge d’estalvi definit a la memòria. El procediment de mesura i 
verificació d’aquest estalvi anirà a càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un 
informe anual. L’Ajuntament haurà de facilitar les factures i/o registres de consums 
corresponents al consum elèctric anuals a la Diputació de Girona.  
Segon. Obligacions econòmiques. 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2A, 
P2B, P3 i la part corresponent de la P4), en els exercicis pressupostaris 
corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el 
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeixi una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de Riells i Viabrea es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament 
(UE) 1303/2013.  
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2A, P2B, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2A, P2B i P3 directament a 
l’empresa adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la 
Diputació de Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de 
l’acord d’adjudicació i, en tot cas, dintre de l’any 2021, l’Ajuntament de Riells i Viabrea 
haurà d’abonar a la Diputació de Girona la meitat de l’import que li correspon pagar 
d’acord amb la taula 2 (89.721,65 €). Dintre dels primers dos mesos de l’any 2022, 
l’ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona un 25% de la quantitat 
establerta a la taula 2 (44.860,82 €); i, finalment, dintre dels dos primers mesos de 
l’any 2023 l’Ajuntament haurà d’abonar a la Diputació l’altre 25% de la quantitat 
establerta a la taula 2 (44.860,82 €) que, si s’escau, s’ajustarà al cost final de 
l’actuació d’acord amb la certificació final d’obra. 
Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de les corresponents factures a 
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 21.1.b) de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, les instal·lacions i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
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L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat. 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona 
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els 
treballs tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències 
seran els responsables de l’estricta subjecció de les actuacions a les estipulacions 
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix 
de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho 
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest 
conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada inicial 
prevista és pels anys 2020, 2021, 2022 i 2023. 
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El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2024 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
d’un any. La pròrroga serà excepcional. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

a)Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b)Per finalització de la seva vigència. 
c)Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d)Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes 
de control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la 
despesa certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada 
administració, d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec 
d’aquests nova obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en 
els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que se’n pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa de naturalesa administrativa derivada 
d’aquest acord, les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, un 
cop s’exhaureixi la via de resolució pactada que preveu la comissió mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i de 
l’ajuntament de Riells i Viabrea, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori 
correccions d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es 
podran resoldre per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i 
simplificació del procediment administratiu. 
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I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de col·laboració.” 
 
SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a 
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Riells i Viabrea.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 18è, que és l’aprovació del 
conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Riells i Viabrea pel cofinançament i les 
condicions d'execució del projecte de millora de l'enllumenat públic exterior del 
municipi. Té la paraula la diputada senyora Mindan. 
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, pren la 
paraula i diu: Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. En aquest cas correspon a 
la segona convocatòria d’eixos, en concret al projecte GiraEfi i es farà la millora de 
l’enllumenat públic per un import de 291.943,29 euros, amb l’IVA inclòs. L’Ajuntament 
de Riells i Viabrea assumeix una part del cost important perquè, com recordeu, les 
bases de la convocatòria de la Diputació establien que la limitació de la despesa 
elegible màxima, sense IVA, era de 150.000 euros, però és que d’aquesta manera 
ells fan la seva aportació perquè així poden fer tot el projecte. Aquest és el tercer 
conveni que ja hem signat, el primer recordareu que es va fer amb Sant Joan de les 
Abadesses i Hostalric, i ens quedaran per signar i tirar endavant els de Ger i de 
Maçanet de Cabrenys.  
El senyor President, comenta: Moltes gràcies. Alguna consideració per part d’algú? 
Doncs, per unanimitat també l’aprovem. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
19. PLE148/000047/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa 

Viària (013): Aprovació inicial del projecte de Condicionament de dos 
trams de la ctra. GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre el PK 
0+236 fins al PK 1+450 i entre el PK 1+898 fins al PK 2+506. (Expedient 
2020/4978) 

 
“La carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, és titularitat de la 
Diputació de Girona. Té una longitud de 4.572 metres i una amplada inferior a 5 
metres, exceptuant el tram inicial de 300 metres ja condicionat per les obres de la C-
31. Aquesta amplada resulta insuficient per les necessitats actuals i futures dels 
usuaris de la via. 
 
A nivell de trànsit hem de distingir entre el tram que va des de l’inici de la carretera 
fins a Siurana (PK 2+530) i la resta, presentant aquell primer una intensitat de trànsit 
superior. Fins el nucli de Siurana la IMD és de 591 vehicles/dia (2019) amb 9,65 % de 
vehicles pesants. El tram que es preveu condicionar és aquest primer. 
 
Aquest primer tram discorre per terrenys de conreu exceptuant el tram que travessa el 
nucli de Baseia. Degut a la impossibilitat d’eixamplar la carretera per l’existència 
d’edificacions, la Diputació de Girona preveu executar una variant del nucli que serà 
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l’objecte d’un futur projecte amb nous viaductes sobre el Regatim i el rec Madral.  
 
El Servei de Xarxa Viària ha redactat el projecte de Condicionament de dos trams de 
la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 0+236 fins el 
1+450 i entre els PK 1+898 fins el 2+506, amb un pressupost de 855.738,49 euros, 
IVA inclòs. 
 
L'objecte d'aquest projecte és definir les obres de condicionament, reforç i 
eixamplament de la carretera GIV-6219 des del PK 0+236 fins a l’1+450 i des de 
l’1+898 fins al 2+506, quedant per executar en una futura actuació la variant de 
Baseia.  
 
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament de dos 
trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 
0+236 fins el 1+450 i entre els PK 1+898 fins el 2+506, amb un pressupost de 
855.738,49 euros, IVA inclòs. 
 
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau, 
reclamacions i/o al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació 
en el tràmit d’informació pública l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà 
definitiva. 
 
Tercer. Trametre aquest acord i el projecte per al seu informe a l’Ajuntament de 
Siurana i a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural del Servei Territorial de Girona de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en 
l'annex del projecte. 
 
Cinquè. Trametre aquest acord i el projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la 
seva autorització. 
 
Sisè. Trametre aquest acord i l’annex dels serveis afectats del projecte a Telefónica 
de España, SAU, Edistribución Redes Digitales, SL i Nedgia Catalunya, SA perquè 
valorin els treballs per al desplaçament i reposició dels serveis afectats per les obres 
del projecte. 
 
Setè. Trametre aquest acord a Proveïments d’Aigua, SA pel seu coneixement. 
 
Vuitè. Trametre aquest acord i el projecte a la Secció d'Expropiacions.” 
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El senyor President, comenta que passaríem al punt dinovè, abans d’entrar a la Junta 
de Portaveus, que seria l’aprovació inicial de condicionament de dos trams de la 
carretera GIV-6219, a la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre el PK 0+236 fins al PK 
1+450 i entre el PK 1+898 fins al PK 2+506. Té la paraula el diputat senyor Xargay. 
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i manifesta: 
Sí, molt bon dia, moltes gràcies. Es tracta de l’aprovació inicial d’aquest projecte 
constructiu d’aquesta carretera que va des de la C-31 fins a l’entrada de Vilamalla, 
passant per Siurana. Aquesta és una carretera que té una longitud d’aproximadament 
uns 4 quilòmetres i mig i que a dia d’avui doncs té una densitat de trànsit de prop de 
600 vehicles al dia. 591 concretament, dels quals gairebé un 10 %, concretament un 
9,65 %, són vehicles pesants. Aquesta és una carretera que fa menys de 5 metres 
d’amplada. Per tant, al haver-hi un trànsit de camions considerable, per dir-ho 
d’alguna manera, o important, gairebé el 10 %, feia que, com us ho podeu imaginar, 
amb menys de 5 metres pels camions sigui difícil passar-hi. Però també és una 
carretera què hi ha una llarga reivindicació per part dels responsables de la zona i 
dels ajuntaments en concret i jo, per tant, ara el portaríem a exposició pública. És un 
projecte que puja a 855.738,49 euros. I que, lògicament, doncs ara 30 dies hàbils 
d’exposició pública i que, per tant, estem oberts a escoltar a tothom. D’acord? 
El senyor President, comenta: Molt bé. Moltes gràcies. Alguna paraula?  
La diputada senyora Pèlach respon: Sí, per la nostra part sí. Moltes gràcies. 
Nosaltres, la veritat és que vam anar a veure el territori i ens vam trobar amb un grup 
de veïns del poble i la veritat és que hem constatat que sí que hi ha una oposició a 
l’ampliació d’aquesta carretera. Que ho veuen com un projecte sobredimensionat i 
que no respon a les seves necessitats, i que a més entenen que té conseqüències 
importants, tant a nivell ecològic com paisatgístic. El cert és que l’abast i la 
modificació d’aquesta carretera, és cert que es justifica amb aquest IMD de 2019 que 
diu que passaven aquests 591 vehicles, i prop d’un 10 % de pesants, però el cert és 
que ara mateix doncs s’ha fet efectiva una prohibició del pas per aquesta carretera de 
vehicles d’alt tonatge, de més de 16 tones i, per tant, entenem que aquest problema 
principal, que era el pas de camions, d’alguna manera amb aquesta prohibició queda 
resolt. També és cert que el que preocupa més al poble és el pas d’aquests grans 
camions per dins del poble, i això amb aquesta ampliació no es resoldria. Perquè dins 
del poble és impossible fer aquesta ampliació i tampoc està previst, almenys de 
moment, i per tant ampliem la carretera però aquests camions continuaran entrant en 
el poble i passant per dins del poble amb el perill que generen, en aquest cas sí, el 
passar per mig del poble, amb espais molt estrets i, amb la qual cosa, difícils. Per 
tant, doncs sí que hi ha preocupacions per aquests projectes i també hi ha 
preocupació per si aquests projectes es preveuen encara anar més enllà, perquè de 
moment el que ens consta és aquest que ens porten avui, però el mateix projecte ja 
parla d’una possible variant per Baseia, que és un altre segon projecte. Però, en tot 
cas, pel que dèiem, no resol del tot el problema del pas de vehicles pesants i de 
vehicles per dins del poble, doncs ens preocupa també que això es pugui 
acompanyar més endavant de cara a algun altre variant pel poble, que tampoc 
veurien gens bé. Llavors nosaltres hem constatat aquesta oposició. No sabem tampoc 
certament doncs si aquesta és majoritària o no, però en tot cas crec que val la pena 
escoltar-los i crec que sí que val la pena que, abans de seguir tirant endavant aquest 
projecte s’escolti a tots els veïns i es doni la possibilitat als veïns de Siurana, que són 
els principals afectats, però també hi hauria els principals beneficiaris d’aquesta 
carretera que hi puguin dir la seva. Moltes gràcies. 
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El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Senyor Xargay. 
El diputat senyor Xargay, respon: Bé, moltes gràcies, senyora diputada. A veure, dir 
que aquest senyal precisament que s’ha col·locat per aquesta restricció, que s’ha 
posat un senyal de 16 tones, de prohibició de passar camions de més de 16 tones, 
precisament és per això, per garantir la seguretat. Perquè la carretera té aquestes 
dimensions de menys de 5 metres i fa que vehicles molt grans no hi puguin passar. I, 
per tant, s’ha posat aquest senyal a l’espera que aquesta via pugui complir la 
normativa d’amplada, que haurien de ser els 7 metres perquè hi puguin passar els 
vehicles. Perquè sí que és veritat que el que hem pogut constatar, que és una zona, 
una zona agrícola o ramadera més que tot, que hi ha un trànsit de vehicles important 
per aquesta zona, de la pròpia zona. A part dels que pugin anar de pas, perquè van 
cap a Vilamalla perquè el GPS els hi diu que venen de la C-31 i que per anar a 
Vilamalla els hi diuen que passin per allà. Que segur que també hi ha casuístiques 
d’aquestes que també és així, no? Per tant, aquest senyal s’ha posat per això. I el 
tema de les possibles variants, això ho estudiarem amb el territori. Nosaltres no farem 
una variant. Vostè sap que aquesta carretera la fem en dos trams. De la C-31 a 
l’entrada de Baseia i sortida de Baseia fins a l’entrada de Siurana. A partir d’aquí, si 
calen o no calen fer variants, seran els alcaldes, els representants dels municipis que 
ens diran si l’hem de fer o no l’hem de fer. I insisteixo, a part d’aquestes dades que li 
he donat, objectives de IMD i d’amplada de la carretera, també hi ha la reivindicació 
dels ajuntaments. Per exemple, ens han dit que era una carretera que calia millorar 
per facilitar la comunicació amb aquests pobles. 
El senyor President, intervé i manifesta: Sí, jo, deixi’m acabar amb una qüestió de 
concepte. I em sembla que l’he expressada moltes vegades, no només sigui en 
president d’aquesta corporació sinó amb la meva responsabilitat de vicepresident 
d’aquesta corporació en el seu moment. Però ara amb la responsabilitat de president. 
Nosaltres no podem jugar amb la seguretat. Nosaltres tenim 900 quilòmetres de 
carreteres en els quals nosaltres no podem jugar amb la seguretat. I, per tant, el pla 
d’inversions que nosaltres estem fent bàsicament, evidentment si la via està en mal 
estat, però les carreteres de la Diputació solen estar sempre en molt bon estat, però 
en tot cas aquesta també ha de ser una màxima. Nosaltres hem de tenir les 
carreteres en molt bon estat i amb seguretat. Puc estar d’acord amb vostè que en un 
moment determinat pugui afectar inclús al que seria l’efecte paisatgístic. Perquè, quan 
estàs acostumat a un paisatge, si aquest el mous, evidentment sempre pot tenir-hi un 
efecte però, insisteixo, davant de tots els efectes, el més important és el de la 
seguretat. I, evidentment, si això acaba amb un coll d’ampolla, i per resoldre-ho hem 
de fer una altra inversió d’acord amb els ajuntaments, com deia el senyor Xargay, la 
farem. Que és possible arreglar-ho d’una altra manera, d’acord amb les autoritats 
locals, és evident que ho farem. Nosaltres, qui hem de tenir d’interlocutors són els 
ajuntaments. I els ajuntaments tenen els veïns. No ens equivocarem nosaltres que els 
nostres interlocutors siguin els veïns i llavors per sobre dels ajuntaments, no. 
Nosaltres hem de respectar l’ordre establert que els ajuntaments, si algun veí o 
alguns veïns hi tenen alguna problemàtica... També és veritat que moltes vegades et 
trobes que, quan eixamples una cosa, a un veí l’afectes més en el seu terreny i 
després això es posa a vegades, no sé si és el cas, en alguna qüestió personal i 
particular que pots passar massa al costat d’una casa, massa al costat d’uns terrenys, 
etcètera. O d’unes granges. Això també té aquesta vinculació. Més enllà d’això, jo 
entenc que els ajuntaments seran capaços de coordinar-ho i nosaltres haurem de ser 
capaços de coordinar-ho amb els ajuntaments. Això és el que des de carreteres, i en 
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aquest cas el senyor Xargay com a responsable ha de fer, i fa, i continuarà fent, 
perquè és evident però que hem de fer entendre a tothom, als veïns també, però als 
ajuntaments bàsicament, que crec que són els que ho entenen, que les carreteres 
han de ser segures. I a la Diputació no ens podem permetre no tenir carreteres 
segures i menys parar a vegades projectes per un fet determinat i no prevaler la 
seguretat. Aquí no és que sigui cap rèplica a vostè, al contrari, és una rèplica 
genèrica. És a dir, aquí no s’hi poden trobar, que nosaltres hem de prevaler la 
seguretat en tots els casos. I dit això, també vol dir que en tots els casos s’ha de fer el 
millor possible perquè hi hagi menys impactes possibles. També estic d’acord amb 
això. Però penso que la Diputació sempre, al llarg de la història, com que després 
parlarem de memòria històrica em sembla, al llarg de la història també hem de tenir 
clar que la Diputació això ho ha prevalgut sempre, no? I ho hem de continuar fent en 
aquest sentit. Perquè no tenim una carretera, tenim 900 quilòmetres de carretera. I 
900 quilòmetres de carretera costa molt tenir-los tots bé, però hem de procurar-ho i 
sobretot allà on hi hagi un volum de trànsit important, més que mai, hem de tenir la 
seguretat resolta. Escolti’m, no pararem de parlar amb els alcaldes. De fet, encara hi 
hem parlat aquest matí, a fi i efecte de poder-ho posar en el ple, de ser possible que a 
aquesta aprovació provisional o definitiva puguem incorporar-hi alguna millora. Tot 
això evidentment disposats i oberts a fer-ho, com hem fet sempre, per treure el millor 
projecte. Però, li repeteixo, podrem parlar de tot excepte d’una cosa: que és de 
seguretat. Podrem parlar de tot d’una cosa, que és de la seguretat. Això li garanteixo 
absolutament que serà així. Moltíssimes gràcies, senyora Pèlach. No sé si vol afegir 
alguna cosa més. 
La diputada senyora Pèlach, respon: Evidentment jo en cap cas ni voldria ni crec que 
és oportú que posi en qüestió temes de seguretat, evidentment. El que passa és que 
ho he expressat perfectament, que un dels problemes principals de la seguretat és el 
tema de la velocitat, no? Llavors, no necessàriament, la seguretat sempre ha de 
passar per una carretera més àmplia o més grossa, perquè també una carretera més 
ampla i més grossa a vegades comporta més velocitat. Per tant, a vegades, reduint la 
velocitat en una carretera més estreta també es pot garantir seguretat. En tot cas 
penso, i si m’equivoco que el senyor Xargay m’ho esmeni, que no hi ha uns 
problemes greus de seguretat en aquesta carretera en el sentit que sí que ha passat 
en altres carreteres. Que hi ha un historial d’accidentalitat important que ens fa pensar 
que cal canviar, no? I en aquest cas crec que no és aquesta la realitat. Només per 
matisar-ho. Moltes gràcies.  
El senyor President, manifesta: Gràcies, però ho hem d’evitar precisament. 
La diputada senyora Pèlach, respon: No és necessari esperar a que hi hagi accidents 
per actuar. 
El senyor President, diu: Per això ho dic. Que no hem d’esperar per actuar. 
La diputada senyora Pèlach, comenta: Però si es pot actuar d’altres maneres, no cal 
sempre fer-ho ampliant carreteres.  
El senyor President, respon: Sap què passa? Que nosaltres ho ampliem o no en 
funció del que ens diguin els tècnics. No és que el senyor Xargay hagi dit: «Mira, aquí 
passarem de 5 a 7», o el president. Això no ho hem fet mai ni ho farem. La seguretat 
és, els projectes, no els elaborem nosaltres, els elaboren els tècnics. No sé si el 
senyor Xargay té a dir alguna cosa més. 
El diputat senyor Xargay, intervé i diu: Només volia dirigir que aquesta ampliació que 
diu vostè és l’ampliació mínima que es pot fer i que marca la llei de carreteres. Aquí 
no fem una amplada de més del que toqui, ni exagerada. Simplement passem de 
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menys de 5 metres del que és asfalt a 7 metres. És a dir, seran 3-3 i mig metre a 
cada cantó. Per tant, és el mínim que es pot fer. No fem aquí una autovia tampoc, ni 
fem una afectació. Tota aquesta zona, si vostè se la mira, fins a l’entrada a Baseia és 
una zona completament plana. No destrossem res. Tampoc no fem grans estralls 
ecològics, per dir-ho d’alguna manera, són camps de conreu, evidentment, però, vull 
dir, no hi ha... Per tant, em sembla que el projecte que hi ha és molt respectuós amb 
l’entorn i la funció que ha de fer. A partir d’aquí, després podem discutir les variants sí 
o no, o com han de ser o per on han de passar. D’això en parlarem i ho discutirem 
amb el territori, amb els alcaldes, amb qui faci falta. Però, de moment, tenim aquest 
tram de comunicació que crec que el tindrem adaptat a la normativa, que és com 
toca.  
El senyor President, comenta: Moltes gràcies. Per tant, la votació d’aquest punt, 
senyora Pèlach, vostè? 
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Nosaltres votem en contra. Moltes gràcies. 
El senyor President manifesta: Per tant, en contra hi ha un sol vot. Hi ha alguna 
abstenció? No? Per tant, 26 vots a favor i un vot en contra, cap abstenció, quedaria 
aprovat inicialment aquest projecte. I esperem que d’aquí al final hi puguin ser els 27 
vots, que aquesta seria la qüestió. Gràcies, senyor Xargay, també. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP) 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
El senyor President comenta que passaríem a la Junta de Portaveus. El primer punt 
seria la moció dels grups JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE, sobre la Taula per a la 
reactivació econòmica i social de la demarcació de Girona. Si el senyor secretari vol 
llegir la proposta d’acord i després el senyor Pau Presas en faria la intervenció. 
 
20. PLE148/000017/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups 

JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE, sobre la Taula per a la reactivació econòmica i 
social de la demarcació de Girona . 

 
“TAULA PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ 
DE GIRONA  
 
El moment excepcional que estem vivint des del mes de març a rel de la crisi 
de la COVID-19, ens ha posat davant d’una crisi fins ara desconeguda per 
tots, una crisi sanitària mundial que ha tingut repercussions a tots nivells.  
 
En aquest sentit volem fer un record a totes aquelles persones que han perdut 
éssers estimats, a les que han patit aquesta malaltia i als seus familiars, així 
com a tot el personal mèdic i d’emergències que ha fet i fa possible la 
contenció de la malaltia i a tots aquells que amb la seva implicació, treball, 
voluntat i dedicació han permès la continuïtat de serveis essencials. 
 
Des d’un primer moment i des de diferents àmbits (món local, patronals, 
sindicats, etc...) s’ha treballat per poder donar resposta i elaborar mesures de 
suport a cada un dels col·lectius propis, per això estem convençuts que 
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impulsant totes aquestes mesures de manera coordinada, l’impacte que 
poden tenir serà molt més ampli del que han tingut. 
 
És per això que, una vegada passada aquesta primera onada i davant 
d’aquesta situació d'extrema gravetat social, laboral, sanitària, empresarial..., 
creiem en la necessitat de treballar conjuntament, coordinant esforços, amb 
l’objectiu comú de trobar el consens per reforçar el desenvolupament 
econòmic i social, posant el focus en la capacitat d’inclusió i de presa de 
decisions per a la reactivació i el retorn a l’activitat i a una vida digna; 
elaborant propostes fermes i posant a l’abast les eines necessàries per fer 
arribar a tothom, donant suport als sectors més vulnerables, amb eficàcia per 
atendre amb la màxima celeritat totes les necessitats que han sorgit i aniran 
sorgint. 
 
Un treball conjunt amb un únic objectiu comú, millorar la qualitat de vida de 
tots els gironins i gironines, des de tots els punts de vista. Accions on tots 
estem cridats i obligats a aportar el millor de nosaltres mateixos, un espai de 
coordinació únic i extraordinari, de gestió intel·ligent per saber què volem fer i 
buscar la manera de tirar-ho endavant, cadascú des de la nostra àrea, posant 
sobre la taula què volem fer, per quan ho volem, com ho farem i qui en serà 
l’actor principal, establint unes línies de treball bàsiques i fent propostes de 
millora i de desenvolupament amb accions immediates, a curt termini, però 
també accions que han de permetre la millora a llarg termini, accions puntuals 
amb actituds positives i ments obertes per tal de poder treure’n un bé comú, 
cadascú des de la seva vessant. 
 
Per això ens comprometem, amb aquesta moció, a treballar coordinadament 
amb honestedat i amb visió de conjunt per la recuperació econòmica i social 
de la demarcació de Girona. 
 
Per tot l’exposat, s’ha creat la TAULA PER A LA REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA I SOCIAL de la demarcació de Girona, que ha de servir per 
posar en comú la situació dels diversos sectors, analitzar les previsions de 
futur i identificar els reptes del territori i extreure’n un seguit d’accions i 
actuacions per poder-les implementar de la mà de tots els actors implicats. 
 
La Diputació de Girona, com a ens local supramunicipal, n’assumirà el rol 
d’aglutinador de sinergies provinents dels agents socials i econòmics més 
representatius al territori gironí: els sindicats CCOO i UGT, les patronals 
FOEG i PIMEC, les Cambres de Comerç, el Servei d’Ocupació de Catalunya i 
la pròpia Generalitat. 
 
En aquest sentit, els grups que subscriuen aquesta moció, per tal de pal·liar 
tots els efectes i reduir l’impacte que ha suposat l’estat d’alarma generat per 
l’impacte de la COVID-19 a la nostra demarcació proposem els següents 
acords (ampliables i definibles): 
 

1.Aprovar una moció d'interès social i econòmic des de la perspectiva 
social, que protegeixi aquells sectors d'especial interès econòmic, 



 
   
 
 

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

 

199

una moció que exposarà l’objectiu d’aquests acords i del treball 
conjunt de tots els actors del territori. 

 
2.Constituir una Taula de treball Covid-19 amb tots els grups polítics 

presents a la Diputació de Girona per tal de debatre propostes i 
accions ideades per un únic objectiu comú: proposar i consensuar 
mesures de reconstrucció econòmica i social, acords consensuats 
per tots els signants. 

 
3.Crear paral·lelament i coordinadament un espai de treball tècnic amb 

tots els signants d’aquest acord que funcioni com a instrument de 
proposta, seguiment i prospectiva, aportant dades de nivell 
demogràfic, laboral, econòmic, habitatge, cohesió social... que marqui 
les pautes per a la presa de decisions. Un espai que es trobi 
periòdicament i que es mantingui més enllà del treball actual de 
l’impacte de la crisi de la Covid-19 a la demarcació, amb constància i 
convenciment de treballar tots en una mateixa línia. 

 
4.Identificar les necessitats reals, en totes les dimensions possibles, que 

han de servir per minimitzar els efectes de la pandèmia en el teixit 
econòmic i social de la demarcació de Girona: polítiques d’atenció a 
les persones i d’ocupació, socioculturals, activitat econòmica i de 
millora a tots els nivells. 

 
5.Establir i consensuar amb tots els agents del territori les mesures que 

cal prendre per a la recuperació econòmica, establint els àmbits clau 
destinataris de les mesures concretes i concertades de reactivació. 

 
6.Reclamar a l’estat que permeti que els ens locals puguin disposar de 

tots els seus romanents sense condicions. 
 

7.Establir les línies de treball que han de permetre fer efectiva la 
recuperació econòmica i social. Que es podrien basar, entre d’altres, 
en:  

 
a.Informació actualitzada de l’estat de la qüestió, de l’afectació de 

la pandèmia en l’activitat econòmica i en la societat. 
 

b.Recopilació de propostes i suport tècnic als ajuntaments de la 
demarcació per ajudar empreses i persones. 

 
c.Oferir una bona formació i assessorament als emprenedors i als 

autònoms de la demarcació, i en tots els àmbits. Pensar en la 
formació digital sobretot per a petites empreses i negocis 
davant la recent transformació digital. 

 
d.Ajudes, subvencions en totes els vessants, d’activitats 

econòmiques, culturals, socials, turístiques, etc... 
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e.Apostar fermament, i amb voluntat, per la bona connectivitat de 
tots els sectors, digitalitzant el territori, amb una aposta pel 5G 
i la fibra òptica, amb l’objectiu de garantir els drets digitals per 
tothom independentment de de l’edat, el gènere, el nivell 
formatiu, la procedència o el context econòmic. Com també 
apostar per la millora de la connectivitat del sector empresarial 
per afavorir-ne la seva competitivitat. 

 
f.Elaborar i tirar endavant plataformes digitals que ajudin a donar 

sortida al producte local i Km 0, promovent i prestigiant el 
comerç de proximitat. 

 
g.Promovent campanyes per al foment del producte i les 

destinacions turístiques de la demarcació. Impuls de la 
demanda de proximitat, la cultura, el turisme i el comerç. 

 
h.Accions de vigilància en el processos interns en relació els 

contractes amb petites empreses, empreses de serveis, amb 
els treballadors, etc. que permetin afavorir de mantenir en el 
major dels casos les condicions establertes per tal de 
minimitzar els efectes de la crisi. Impulsar amb celeritat el 
pagament dels compromisos adquirits i permetre la capil·laritat 
del teixit productiu de menor dimensió. 

 
i.Establir criteris concrets a nivell fiscal (de necessitat, causes 

justificatives i de situació financera, organitzativa o tècnica) 
per a empreses i autònoms, i per a la ciutadania que ho 
necessiti en relació als tributs i les taxes municipals. Suggerir 
directrius en matèria de política fiscal municipal, que donin 
continuïtat a les mesures preses ens els darrers mesos i les 
adaptin a les noves circumstàncies. 

 
j.Incentivar o reforçar polítiques actives d’ocupació en 

col·laboració directa de tots els sectors mitjançant fórmules 
que impulsin la creació de llocs de treball. Intentant afavorir 
també l’ocupació juvenil. 

 
k.Ajudar la gent gran i la gent més vulnerable amb polítiques 

socials, impulsant l’assistència i la teleassistència. 
 

l.Elaborar polítiques i accions de sensibilització i foment de la 
regularització de la situació administrativa de les persones 
immigrades.  

 
m.Promoure i ajudar a fer de les administracions públiques, 

petites i grans, unes administracions transparents, obertes a la 
gent, amb una gestió àgil i unes accions que la ciutadania es 
puguin fer seves, les assumeixin i les pugui compartir, opinar, 
debatre i valorar. 
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n.Ajudar en l’educació dels infants, amb polítiques de suport a la 

reducció de l’escletxa digital per a les famílies més 
necessitades i perquè els seus infants no es quedin enrere. 

 
o.Dissenyar conjuntament polítiques de formació per a joves que 

estiguin enfocades a les necessitats reals del territori i a les 
demandes de les empreses. 

 
p.Fomentar la cultura, l’activitat física i l’esport a totes les edats i 

per tant educar en els hàbits saludables. 
 

q.Normalitzar i per tant fer pròpies de la quotidianitat les 
polítiques d’igualtat i d’equitat: les de classe, d’origen, de 
gènere, etc., com a element central en totes les accions i 
propostes. 

r.Fomentar polítiques de creació de parcs públics d’habitatge. 
 

s.Impulsar polítiques per a la rehabilitació d’edificis però també 
apostant per a la transició energètica per acabar essent 
neutres en emissions, per millorar-ne l’eficiència i ajudin a la 
prevenció i reducció de la pobresa energètica. 

 
t.Apostar per línies específiques que fomentin la transició 

ecològica, en concret l’energia i la mobilitat des d’on generar 
activitat econòmica alineada amb l’objectiu de revertir el canvi 
climàtic.” 

 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i manifesta: Gràcies, president. 
Amb aquesta proposta d’acord formalitzem i concretem les línies de treball de la taula 
per a la reactivació econòmica i social de la demarcació de Girona. Aquest document 
és fruit d’un ampli consens entre la gran majoria dels grups de la Diputació, però 
també fruit d’un consens i d’un treball amb els agents socials més representatius de la 
demarcació i, també, la Generalitat de Catalunya. Amb aquest acord que proposem 
avui formalitzem la creació de la taula de treball formada pel govern de la Diputació, 
tots els seus grups polítics, la Generalitat de Catalunya, les cambres de comerç i les 
organitzacions patronals i sindicals més representatives, al mateix temps que també a 
partir d’aquesta taula de treball es crearà un grup de treball de caire tècnic i més 
operatiu per tal de poder dur el dia a dia del treball. Amb la creació d’aquest segon 
espai tècnic la idea és que serveixi per, d’entrada, recollir totes les iniciatives que les 
diverses organitzacions estem realitzant des dels diversos àmbits per dos motius. 
D’entrada per un motiu de coordinació, per exemple, una cosa tan senzilla com evitar 
fer coses el mateix dia i a la mateixa hora que podrien interessar a segments i a 
sectors similars. D’entrada, també, evitar duplicitats, per tant, si algú ja està duent a 
terme una iniciativa, poder-la difondre i, per tant, sumar esforços i evitar que dues 
entitats o dos àmbits diferents estiguin treballant el mateix de manera separada i, al 
mateix temps, millorar-ne la difusió, perquè al final tot el que els diversos agents del 
territori estem duen a terme també és important aquesta coordinació i canals de 
comunicació que siguin fluïts, que siguin de manera freqüent per tal de poder 
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compartir esforços. A partir d’aquí, també plantegem que aquests grups de treball 
serveixin per realitzar un diagnosi de les necessitats en funció de la situació actual. I, 
evidentment, quan calgui comptar amb la col·laboració d’altres agents, bé sigui, per 
exemple, la Universitat de Girona, sectors de l’economia social o també a 
representats del sector primari poder-los convidar i també poder comptar amb la seva 
col·laboració. Evidentment, també, aquest espai ha de servir quan es comencin a 
concretar també tots els fons europeus que han d’anar arribant, veure també de quina 
manera podem treballar conjuntament per tal de coordinar-nos i poder treballar els 
projectes de forma conjunta, tant des de l’Administració com des dels diversos sectors 
i agents socials i econòmics implicats. I finalment també ha de servir com un espai de 
comunicació fluïda davant les novetats o davant els fets que puguin anar succeint. I 
no només això, de fet també com a demarcació de Girona i, en aquest cas, ho hem 
impulsat des de la Diputació, creiem que també és molt positiu que existeixi aquest 
espai de concertació, un espai de concertació on el món local, la Generalitat de 
Catalunya i els agents econòmics i socials més representatius, doncs, es puguin 
trobar, seure, debatre al voltant de l’Estat i de tots els àmbits que afecten, en aquest 
cas, la societat gironina i també poder ser un espai de debat i reflexió. En la moció 
també concretem tota una sèrie d’accions, tota una sèrie de línies de treball, en 
aquest cas no entraré a citar-les una per una, des de la cultura, des de temes de 
sanitat, salut, economia, serveis socials, medi ambient, habitatge, educació, accés a 
les xarxes de comunicacions, i molts més. En aquest cas, hem de ser conscients 
també que la pandèmia té efectes sobre un conjunt d’àmbits de la nostra vida molt 
ampli, de fet pràcticament podríem dir que tots els àmbits de la nostra vida, i a més a 
més tots els agents econòmics i administracions que participem d’aquesta taula 
també treballem en tots aquests àmbits. I, per tant, la idea és poder partir també d’un 
document de base, encara que ampli, concret i que, per tant, tinguem les línies de 
treball clares que volem desenvolupar, òbviament no per trobar-nos per parlar, sinó 
per poder prendre decisions que en definitiva millorin el benestar dels gironins i 
gironines. Es tracta d’un punt d’inici que ha de servir per començar a treballar, per unir 
esforços i fer-ho de manera coordinada per intentar lluitar contra els efectes de la 
pandèmia a la demarcació de Girona. Moltes gràcies. 
El senyor President, intervé i diu: Moltes gràcies, senyor Presas. Alguna consideració 
per part de vostès? 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, per part meva. 
No sé si algú altre vol intervenir. 
La presidenta del grup del PSC, senyora Sílvia Paneque, manifesta: Per part nostra, 
també. 
El senyor President, diu: Bé, doncs senyora Pèlach. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes 
gràcies. Aquesta taula es va plantejar com una resposta a la crisi generada per la 
COVID i entenem que és important treballar amb els agents del territori per encarar 
aquesta crisi, és imprescindible fer-ho. Tanmateix, pensem que... en tot cas, el que és 
el moment sobretot és de plantejar-s’ho i fer coses diferents de les que s’han fet fins 
ara. Entenem que l’interessant de crear aquest espai era la possibilitat de repensar el 
model econòmic, que entenem que és part del problema en què estem immersos, per 
això, nosaltres, sincerament, no veiem el sentit de fer una taula amb els mateixos [...] 
de fa 30 anys, perquè entenem que debatre amb els mateixos de fa 30 anys ens 
portarà allà on som. I, per tant, nosaltres no enteníem que aquest fos [...]. Ens 
preguntem on és en aquest espai l’economia social o cooperativa, ens preguntem on 
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és la recerca i la innovació, fins i tot, ens preguntem on són les dones. Perquè les 
fotos que hem vist fa un moment, més aviat n’hi ha poques. Nosaltres no signarem 
aquesta moció i no ho fem perquè ens sembla una declaració d’intencions on s’ha 
volgut incloure tot el que ja es fa des d’aquesta casa, però, en canvi, no hi veiem cap 
voluntat de repensar ni de res. Pensem que es vol parlar de tot, però, en canvi, a qui 
es convida només són els agents econòmics, els sindicats i les patronals. Quina 
referencialitat tenen els sindicats i les patronals per parlar de temes com educació, 
com l’atenció a la gent gran o com la igualtat de gènere. Per nosaltres, no massa. Són 
referencials en l’àmbit econòmic, però llavors si encloem tots aquells altres temes, per 
què no fem que aquell grup motor també sigui així de divers? Ens diuen que 
convidaran altres agents a nivell tècnic per abordar aquests temes, el cert és que ara 
mateix hi veiem molt poca concreció en tot això. I, de fet, fa un moment, ens 
defensava o ens plantejava aquesta taula gairebé més com un espai de coordinació 
que una altra cosa, i aquest entenem que no era, ni molt menys, l’objectiu o almenys 
no era el nostre objectiu ni de lluny. Ni tampoc és el que havíem entès que plantejava, 
bé, el repte que estaven platejant vostès. En tot cas, nosaltres no podem avalar 
aquest text. Com us deia, entenem que o bé ha de ser més ampli d’agents o més 
limitat a nivell d’ambicions i, per tant, més concret, també. I ara mateix el cert és que 
no tenim massa confiança en què aquest espai serveixi pel que entenem que hauria 
de servir, que és el fet de reactivar una economia, una economia, però, que posi les 
persones al centre. Tanmateix, estarem pendents de com evoluciona i d’aquí un any, 
doncs, sí que ens agradarà valorar a veure si realment s’ha fet aquesta feina i quins 
resultats s’han obtingut d’aquest espai. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Senyor Presas. 
El vicepresident senyor Presas, respon: Bé, en tot cas, totes les consideracions que 
des del grup de la CUP realitzeu, com a membres també d’aquest espai, podreu 
treballar-hi i, evidentment, podreu aportar totes aquestes consideracions que creieu 
que s’han de treballar. De fet, quan parlem de fer coses noves, precisament, és el que 
estem fent. És un espai de concertació en el qual hi són tots els agents econòmics i 
socials de la demarcació, els més representatius i, també, les administracions; cosa 
que fins ara no disposàvem d’aquest espai. Per tant, precisament, aquesta és la 
novetat. Que aquests agents faci més o menys temps que treballen pel territori que 
representen la part majoritària. Crec que en la majoria d’espais de la societat gironina, 
crec que en tot cas els porta una experiència que segur que la podran posar al servei 
del benestar de tots els gironins i gironines. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Paneque. 
La presidenta del grup del PSC, senyora Paneque, intervé i manifesta: Sí, bé, era per 
apuntar alguns aspectes perquè, com bé saben, el passat mes d’abril el nostre grup 
tenia previst presentar una moció per instar, precisament, un gran pacte a la Diputació 
amb els diferents grups polítics, agents econòmics i socials per impulsar iniciatives 
locals en favor del teixit econòmic, turístic, cultual, educatiu. I, finalment, també un 
gran pacte social per donar resposta als efectes econòmics i socials que ja llavors 
intuíem que es derivarien de la crisi sanitària de la pandèmia. A la junta de portaveus 
anterior al plenari, com bé saben també, el govern ens va traslladar que entenia que 
aquest espai de treball era necessari per tal de  [...] consensuant actuacions de futur i 
vàrem retirar aquesta moció en favor de presentar una iniciativa conjunta que 
integrava les parts més fonamentals de la nostra proposta, però que, a més a més, 
s’enriquia amb les aportacions del propi govern i de la resta de grups polítics. Volem 
dir que estem satisfets amb el resultat d’aquella decisió. Era el que calia, i 
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lamentablement, a la vista de les dades que tenim aquestes setmanes, és el que 
caldrà en els mesos futurs. I en allò també que ens exigeix la ciutadania de 
comarques gironines, el món local, entitats i associacions de diferents àmbits, que és 
consensuar mesures que puguin pal·liar els efectes econòmics i socials. Hem fet 
multitud de reunions amb una bona periodicitat, creiem, que han portat a aquest 
plenari propostes que hem pogut aprovar amb unanimitat. Avui, precisament, en 
portàvem dues: la del crèdit extraordinari i els AODL. També el bilió i mig d’euros 
addicionals, el programa benestar i salut, per fer front a la emergència social derivada 
de la COVID, ajuts pel contingut educatiu virtual vinculat a la cultura, compra de 
material tecnològic, diferents línies d’ajuts per dinamitzar el comerç local. Caldrà 
seguir treballant amb les línies que es detallen en aquesta moció, en el punt 7, 
especialment, pels sectors comercials, de restauració i turístic. I ens alegrem que 
s’incorpori aquesta forma de treballar, que havíem anat demanant al llarg d’aquestes 
setmanes, conjunta amb agents econòmics i socials. I aquí sí que, sense ganes de 
polemitzar, però sí que vull donar resposta a l’afirmació que ha fet la senyora Pèlach 
sobre la manca de referencialitat dels sindicats més enllà del món econòmic. Vull fer 
una defensa de la tasca que fan els sindicats, tots ells, però també Comissions 
Obreres i UGT des de fa molts anys en l’àmbit social, també. De fet, els delegats 
sindicals estan presents en tots els àmbits que he estat esmentant: turístic, econòmic, 
però també cultural. També en l’àmbit de l’educació. Per tant, crec que no és just fer 
aquesta afirmació que crec que l’he traslladat amb literalitat d’allò que ha dit. I també 
de les patronals, hi ha centenars de petits autònoms que estan representats, per 
exemple, per PIMEC. Per tant, sí que crec que és important la seva incorporació, el 
seu treball, la seva visió. I, com ha dit el senyor Presas, de ben segur que quan 
tractem temes sectorials es podran incorporar d’altres agents que ens ajudin en 
aquest treball conjunt que hem de fer. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Té la paraula el senyor Presas. 
El vicepresident primer, senyor Presas respon: Gràcies. Agrair, en aquest cas, tant el 
suport del PSC com Independents de la Selva i també de Tots per l’Empordà a 
aquesta proposta que fem avui. I, en tot cas, afegir-me a les paraules de la senyora 
Paneque, i esperem que aquesta sigui una eina útil com la resta de propostes que 
també ha apuntat en la darrera intervenció, que hem anat desenvolupant amb un 
consens molt elevat i fins i tot la majoria d’elles per unanimitat. Moltes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltíssimes gràcies. I, per tant, entenc que només hi 
ha un vot en contra, el de la senyora Pèlach, representant de la CUP, i 26 vots a favor 
de la resta de grups que subscrivien aquesta moció. D’acord? 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra 
(CUP) 
 
21. PLE148/000018/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup de 

la CUP en defensa de l'aigua a comarques gironines. 
 
“La situació de pandèmia no resolta cada vegada fa més evident una forta crisi 
econòmica que moltes famílies ja estan patint. En aquest tipus d’escenaris, els grans 
lobbys econòmics focalitzen, encara més,  el seu interès en els béns de domini públic 
i la gestió dels serveis públics. En situacions de crisi, la voluntat de mercantilització de 
serveis públics a través de la seva privatització és una amenaça real. D’exemples, en 
tenim molts. Sense anar més lluny, el cas Castor. Al maig de 2008, l’Estat Espanyol 
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va atorgar a la mercantil ESCAL UGS S.L., una societat participada amb un 66 ,77% 
per ACS la concessió per l'explotació d’un bé de domini públic, com és la propietat del 
subsòl de les costes de Castelló i Tarragona perquè n’obtinguessin rendes. No va 
anar bé, i com no podia ser d’una altra manera, es van socialitzar les pèrdues: el 
legislador espanyol va reconèixer a ESCAL una indemnització de 1.350.729 milers de 
euros a càrrec de la factura del gas durant 30 anys. O al 2012, quan el Govern 
presidit pel Sr Artur Mas va portar a terme la privatització més gran de la història, amb 
un valor d’uns 1.000 milions d’euros al transferir l’empresa pública Aigües Ter 
Llobregat (ATLL) a mans de la societat ACCIONA. Abans, però, i amb l’excusa de la 
situació de sequera per la que passava el país, es va porta a terme unes inversions 
extraordinàries a ATLL, inversions tramitades sense seguir la Llei de contractació 
prenent com a excusa una urgència irreal. Aquests però, només son dos exemples 
d’una llarga llista. 
 
En aquest context, és més imprescindible que mai defensar l’aigua com un bé de 
titularitat pública i defensar que el seu subministrament – qualificat com servei públic  
de titularitat local i prestació obligatòria – sigui gestionat directament per 
l’Administració. I no només el seu subministrament domiciliari, sinó tot el cicle de 
l’aigua.  
 
La gestió directa de l’aigua per part dels Ajuntaments és més eficient que la gestió 
privada. A tall d’exemple, l’Informe del Tribunal de Cuentas de l’any 2011 conclou que 
en els Ajuntaments d’entre 5.000 habitants i 20.000 habitants el servei domiciliari 
d’abastament d’aigua potable ha resultat més costós quan s’ha portat a terme a 
través de la contractació pública, i per tant externalització, que en aquells casos en 
els que el propi Ajuntament l’ha portat a terme. La gestió privada, a més, costa molt 
de defensar en base a la Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell de 
23 d’octubre de 2000 (Directiva MARC de l’AIGUA). 
 
Si la Directiva Marc de l’aigua té com a principi bàsic general la de l’estalvi de l’aigua, 
tant pel que fa al seu ús agrícola com pel que fa al subministrament a poblacions i si 
les empreses privades tenen com a principis bàsic el benefici i el repartiment de 
dividends i busquen la rendibilitat, està clar que les empreses privades no porten a 
terme els mandats de la Directiva marc de l’aigua encaminada a l’estalvi. 
 
De l'experiència que hem acumulat els darrers anys, en podem afirmar que els 
operadors privats porten a terme una escassa inversió a les infraestructures, i els 
treballs que es generen en el marc d’aquestes empreses matrius de l’aigua els 
encarreguen a les desenes, o inclús centenars d’empreses filials que controlen, 
moltes vegades a preus inflats o fins i tot a través de serveis inventats. Els petits 
autònoms dels municipis veuen que aquests espais queden absolutament copats per 
les grans multinacionals 
 
Les empreses que operen en el sector de l’aigua cada dia son més fortes. La seva 
capacitat d’incidència en mitjans de comunicació per aparèixer davant la ciutadania 
amb una “cara amable” de gestors preocupats pel medi ambient i les persones en 
situació de vulnerabilitat s’aconsegueix amb la contractació de publicitat als diaris de 
més tirada. Per altra banda, una legislació enrevessada i complexa en la matèria i la 
capacitat de contractar a potents equips legals fa que als Ajuntaments, quasi sempre 
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faltats de recursos econòmics i personals, els sigui difícil mantenir la seva capacitat 
de supervisió i control i no tenen eines per portar a terme una bona fiscalització. 
D’aquesta manera, les empreses acaben imposant les tarifes, tot i no prestar-se bé el 
servei. 
 
Les empreses del sector de l’aigua juguen a cavall guanyador. Al ser una prestació 
que porten a terme en règim de monopoli no tenen riscos operatius en la seva gestió. 
A quins riscos s’exposa una empresa que es dedica a gestionar el subministrament 
de l’aigua? A que variï el consum d’aigua de la població d’un municipi? A que varïi el 
preu de l’energia elèctrica? A que variï el cost de la compra d’aigua? A la morositat?  
En la gestió del subministrament de l’aigua el risc operacional que assumeixen els 
operadors privats són ínfims i els guanys estan perfectament assegurats. 
 
En el sector de l’aigua, el mantra de les bondats de la competència és fum. La idea de 
l'existència del mercat lliure en el que els operadors, públics i privats, competeixen, és 
falsa. Existeix un repartiment previ del mercat a través de pràctiques contràries a la 
competència. 
 
Davant aquest panorama, només la societat civil organitzada pot vetllar per la defensa 
dels serveis públics i per garantir la gestió eficient de l’aigua a través de la seva gestió 
per part dels ens locals. A Itàlia, Alemanya – excepte Berlín -, Països Baixos, fins i tot 
els EEUU tenen els  serveis de l’aigua en mans públiques. París, l’any 2010, va 
decidir remunicipalitzar l’aigua després de 25 anys en mans d’operadors privats. La 
norma general és la gestió pública i a casa nostra no hem de ser una excepció. Cal 
començar a treballar. A comarques gironines, cal començar per exigir als poders 
públics, en especial a la Diputació de Girona, en el marc de les seves competències,  
que ofereixi el suport legal, jurídic i econòmic als Ajuntaments per tal que: 
 

●puguin continuar garantint la gestió directe a través dels seus propis mitjans 
aquells Ajuntaments que ja la presten. 

●puguin recuperar la gestió en el moment en el que finalitzi el període establert a 
la concessió  

●puguin recuperar la gestió tot i no haver finalitzat la concessió a través del rescat 
anticipat. 

 
Per tot això, el grup de la CUP proposa al Ple de la Diputació de Girona l’adopció de 
l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Elaboració d'un estudi de la situació actual dels serveis d'abastament 
d'aigua a les comarques gironines amb informació detallada de tots els municipis 
sobre les formes i condicions de gestió (operadors, plec de condicions i contracte, 
tarifes...) 
 
SEGON. Creació d'un pla de serveis d'assistència als municipis per la gestió pública 
del servei d'abastament d'aigua que inclogui com a mínim els següents serveis:  

●Elaboració d’estudis de viabilitat per a la gestió pública de l’aigua. 
●Assessorament jurídic i tècnic. 
●Formació. 
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●Suport econòmic i tècnic per a l’estalvi, l’eficiència i la disponibilitat i la 
qualitat en la gestió de l’aigua.” 

 
El senyor President comenta que passaríem a la següent moció, que és la moció del 
grup de la CUP en defensa de l’aigua a comarques gironines. Té la paraula la 
senyora Pèlach. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes 
gràcies, president. Amb aquesta moció que presentem el que fem és demanar a la 
Diputació un pas endavant per una gestió de l’aigua al servei de la ciutadania. 
Entenem que ens trobem en un moment clau per avançar cap a una gestió pública de 
l’aigua que ens permeti avançar i guanyar en transparència, participació, justícia 
social, sostenibilitat ambiental... en els serveis d’accés a l’aigua potable. I, per això, el 
que demanem a la Diputació concretament és dos coses. D’una banda, un estudi que 
ens permeti conèixer la realitat del territori i la gestió d’aquests serveis i, per tant, que 
ens ajudi a definir estratègies municipals i supramunicipals en aquest àmbit. I de 
l’altra, iniciar un pla de serveis que ens permeti acompanyar els municipis cap a la 
municipalització, un pla de serveis, que per tant inclogui temes de formació, 
assessorament jurídic, suport tècnic, en temes d’estalvi d’aigua. I també la realització 
d’estudis i informes necessaris en el procés de municipalització. En el text expositiu 
crec que expliquem prou bé tota la problemàtica, acompanya la privatització del servei 
d’aigua. I tenim nombrosos casos a les nostres comarques gironines de cap a on s’ha 
portat aquesta privatització. Des de casos que estan al jutjat, malauradament, i indicis 
d’irregularitats fins a exemples de concessions a cent anys o en què és molt difícil 
recuperar aquest servei. Per això, el que demanem és el compromís de la Diputació 
per acompanyar els municipis en aquest procés de recuperació de sobirania en un 
tema que és tan cabdal com el tema de l’aigua. I que se’ls fa molt difícil d’afrontar sols 
aquest procés, precisament per tot el que comentava. Per tant, el que demanem és 
aquest compromís de fer un pas endavant, un pas endavant per la gestió pública de 
l’aigua, que entenem que és un moment clau per fer-lo i que és important que la 
Diputació es posi al costat dels municipis a l’hora de fer aquest pas. Moltes gràcies. 
El senyor President diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Motas. Senyor Carles 
Motas, endavant. 
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Pere Casellas diu: Sí, jo també, després. 
El senyor President diu: Endavant, endavant. 
El portaveu del grup TxE, senyor Carles Motas, intervé i manifesta: Perfecte, ja està. 
Només dues consideracions prèvies a la moció que presenta la CUP. Primer, 
nosaltres, des dels grups dels Independents, els dos grups defensem, primer de tot, 
l’autonomia municipal per tal que siguin els municipis els que decideixin quina és 
l’organització pública que han de fer en els seus municipis. I, després, l’altra 
consideració que nosaltres volíem també manifestar és que l’externalització dels 
serveis municipals, per definició, no és negativa, no cal que sigui... que la 
remunicipalització d’alguns serveis tampoc ha de ser necessàriament positiu. Jo crec 
que el que hem de fer és estudiar cas per cas i veure quina és la solució més 
apropiada pels ajuntaments. El que sí que és evident que el que s’ha de fer és que 
una vegada si s’ha de seguir l’externalització, el problema que hi ha és que tendim a 
oblidar aquella externalització i el que cal és mantenir una supervisió, una fiscalització 
dels serveis que s’externalitzen des dels ajuntaments perquè al final el que s’està 
donant és un servei públic als ciutadans. A la moció que presenta la CUP podríem 
discrepar d’alguna de les parts de la part expositiva que la diputada ha expressat, 
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però el que considerem que és important és allò que tenim a la part resolutiva, a la 
part dels acords. I en aquesta part resolutiva nosaltres no hi veiem motius per votar-hi 
en contra. S’està demanant que s’elabori un estudi per veure la situació actual, per 
nosaltres ens sembla positiu. I, després, el segon punt, quan demana la creació del 
pla de serveis d’assistència als municipis per veure quina seria la solució per tal de 
municipalitzar o no el servei, perquè també podria ser que, de l’estudi del cas per cas, 
alguns municipis no els hi sortís a compte o el servei no fos millor al que els podrien 
donar des de l’àmbit municipal, doncs el municipi tindria eines per triar si una cosa o 
l’altra. Per tant, nosaltres el que proposa la il·lustra diputada i el que proposa la moció 
ens sembla correcte i, per tant, hi votarem a favor. Res més, moltes gràcies. 
El senyor President comenta: Moltes gràcies, senyor Motas. El senyor Casellas, no? 
Defensa per part del PSC o expressa la seva opinió. D’acord. 
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i manifesta: Sí, 
gràcies, president, il·lustra diputada. Sí, nosaltres també li donarem el suport. 
Compartim la moció en gran part del seu esperit, els acords ens semblen molt 
correctes. Sí que hi ha alguna cosa, senyora Pèlach, que no acabem de compartir, 
però que és en l’exposició de motius. Bàsicament el que té a veure amb el rescat 
anticipat, permeti’m la broma, però el rescat anticipat és allò de disparar amb pólvora 
del rei, perquè si hem de recuperar les concessions tenint en compte [...], bé, podrien 
ser diners, però també les amortitzacions de les inversions que es puguin haver fet. 
Potser no ens n’acabaríem de sortir. Però, bé, això és simplement una consideració 
sobre l’exposició de motius. Nosaltres, només destacar que hi ha exemples magnífics 
de la gestió pública. I aquí vull parlar, per exemple, de l’empresa pública d’aigües de 
Figueres, de la qual n’estem orgullosos tots els figuerencs i des d’un punt de vista de 
tots els governs que hi ha hagut. Ara, que veig el senyor Masquef, amb inversió i fent 
les coses ben fetes, les coses ens han sortit bé. És una empresa que sempre ha 
tingut superàvit en totes les seves línies, és una empresa tecnològicament puntera i, 
per tant, què més contents estaríem també de poder fer que, si s’aprova aquest 
estudi, puguem ajudar-los a poder fer. I d’altra banda, destacar que altres consorcis, 
per exemple, el CONGIAC, que dona un cop de mà als ajuntaments més petits per 
poder fer aquestes gestions. En definitiva, ens sembla que hi ha exemples empírics 
per poder aprovar aquesta moció, per poder fer una gestió pública de l’aigua més 
enllà d’una posició merament ideològica de la defensa d’allò públic. Algunes 
qüestions, doncs, surten millor si es fan des de l’ajuntament perquè al final el benefici 
ha de revertir a tots els ciutadans de cadascun dels municipis. Insisteixo, doncs, en la 
bondat d’aquest sistema, que els convido a venir a veure a la nostra ciutat. Gràcies. 
El senyor President diu: Moltes gràcies, té la paraula el senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes 
gràcies, senyor president. Il·lustra diputada senyora Pèlach: diferents qüestions. En 
primer lloc, dir-li que una moció és un tot. La part dispositiva, que és molt important, 
però també és la part expositiva. Per tant, nosaltres quan valorem una moció, l’hem 
de valorar globalment. Segona qüestió, la moció parteix d’un apriorisme, abans ho 
deia el senyor Motas, que no sempre es compleix, que és: externalització té una 
connotació negativa; municipalització té una connotació positiva. I nosaltres, aquí, la 
paraula que utilitzem és depèn. Després ens parlava vostè, també, de la sobirania 
municipal. I aquesta és precisament el que sempre defensem des de la corporació, 
que nosaltres el que fem en els ajuntaments és prestar-los assessorament, però no 
fer proselitisme per un determinat model o per un altre model. Per tant, entenem que 
no és feina d’aquesta corporació dir als ajuntaments si a la gestió de l’aigua que han 
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de fer una prestació directa del servei o un arrendament o una concessió 
administrativa on han d’externalitzar la totalitat o una part de la gestió del cicle de 
l’aigua. Això forma part de les decisions dels ajuntaments en el marc de l’autonomia 
local i de la sobirania municipal que vostè abans reivindicava i de les decisions que 
pren cadascun dels consistoris en el marc de la gestió pública. Cada ajuntament és 
un món, cada situació i cada competència és un món i, per tant, entenem que aquesta 
decisió l’han de prendre els ajuntaments. Fins i tot en la moció es parla de poder 
recuperar anticipadament la gestió d’alguns serveis de la gestió de l’aigua mitjançant 
el rescat. Evidentment, aquesta expressió, si em permet, és una mica un brindis al sol 
perquè parlar així del rescat, de la gestió de l’aigua de manera genèrica, doncs, 
nosaltres no ho veiem rigorós. Deixi’m dir-li, també, que evidentment nosaltres des de 
la corporació sempre (això ho fem sempre) qualsevol ajuntament que ens demana 
assessorament jurídic, tècnic, comptable, de contractació en qualsevol tema, és igual, 
d’intervenció, de recursos humans, nosaltres aquest assessorament li prestem, 
perquè aquest és un dels cores de la nostra corporació i del nostre ens. Precisament, 
el suport als ajuntaments. I el suport als ajuntament es materialitza quan donem una 
subvenció. El suport als ajuntaments es materialitza quan prestem directament 
serveis, per exemple, l’àmbit de les noves tecnologies. El suport als ajuntament es 
manifesta també quan els donem assessorament, per tant, la porta d’aquesta casa 
perquè quan hi hagi algun ajuntament que vulgui prendre una decisió d’aquest tipus i 
necessiti algun tipus d’assessorament, el puguem ajudar des de les diferents àrees 
implicades de la corporació sempre hi és. Però el que vostè ens planteja és un estudi 
i un pla de servei global pels 221 municipis que a dia d’avui nosaltres el veiem 
inassumible i que en aquests moments no tenim capacitat de realitzar, sumat al que li 
deia abans de la qüestió de model que nosaltres prestem assessorament, però no 
fem proselitisme. Per tant, com sempre hem estat aquesta corporació, i entenc que 
sempre serà així, oberts a prestar tot l’assessorament que calgui als ajuntaments, 
també en material cicle de l’aigua, quan ho necessitin, però en aquests moments ni 
veiem que tinguem la capacitat de poder fer aquest estudi generalista pels 221 
municipis, incorporar-ho en el pla de serveis, ni també que sigui el rol de la nostra 
entitat o de la nostra corporació dir a cadascun dels ajuntaments com han de 
gestionar l’aigua. Entenem que això forma part de l’autonomia i de la sobirania 
municipal. Per tots aquests motius que li exposava, l’equip de govern votarà en contra 
d’aquesta moció proposada per la CUP. Moltíssimes gràcies, il·lustra diputada i 
senyor president. 
El senyor President manifesta: Moltes gràcies. Senyora Pèlach, alguna qüestió? 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach diu: Sí. Moltes gràcies. Miri, 
nosaltres és evident que aquí el que fem és política, que per això som aquí, per fer 
política. I evidentment política és ideologia. I en les mocions, intervencions que fem 
en el ple, que és un ple polític, doncs plasmem la nostra visió ideològica. Això és 
evident. Això penso que és evident, i per això estem aquí i és necessari i 
imprescindible. Això és una cosa, i l’altra és que nosaltres aquí, em penso que en cap 
lloc de la moció estem dient als ajuntaments el que han de fer. Sí que plantegem, 
doncs, la nostra opció, però si miren els punts d’acord, veuran que el que defensen és 
l’autonomia municipal perquè, precisament, el que ofereix és un pla de serveis perquè 
siguin els mateixos municipis els que decideixin si necessiten o no necessiten aquest 
servei i en quins termes els decideixen. Per tant, d’una banda, agrair el suport als 
grups que donen suport a la moció. Estem d’acord amb aquesta necessitat 
d’autonomia municipal i aquesta proposta, precisament, va en la línia de garantir 
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aquesta sobirania, aquest control, que precisament parlava el diputat Motas. Hi estem 
molt d’acord amb aquesta necessitat de mantenir el control sobre el servei, sigui 
quina sigui la situació, i en això hi estem d’acord. També quan el servei està 
externalitzat és necessari mantenir aquest control, i precisament per això, també, 
doncs enteníem que aquest pla de serveis és oportú i necessari. Nosaltres entenem 
que en el moment de plantejar-se el canvi és més necessari que mai però, en tot cas, 
l’assessorament i l’acompanyament pot ser important en qualsevol moment. Per tant, 
partíem d’això, de la necessitat i d’aquesta importància i de que siguin els municipis 
qui demanin aquest suport, no de que siguem... no hem plantejat en cap moment que 
sigui la Diputació que vagi perseguint els municipis perquè decideixin una o altra 
opció, penso que això ho explica així a la moció. I, per altra banda, sí que lamentem 
que el govern no hagi volgut avançar en aquest sentit. La veritat és que recordem 
que, com deien vostès mateixos, una funció o la principal funció d’aquests rols 
d’aquesta institució és donar suport als municipis. I pensem que, precisament, a 
portes d’un nou pressupost era el moment oportú de fer aquest pas. Si a portes d’un 
nou pressupost no tenim la possibilitat de replantejar i de pensar quins són els eixos 
importants del primer any, del proper any, per tant, doncs, destinar-hi els recursos 
necessaris no sé quan ho serà. En tot cas, per tant, el que veiem i, bé, és una opció i, 
per tant, la respectem però, en tot cas, no la compartim, és que aquesta no és una 
línia prioritària. I en tot cas, sí que des de la nostra mirada ho lamentem. Ho 
lamentem i la veritat és que ens preocupen els interessos de a què responen, 
decideixen no avançar en aquesta línia. Nosaltres sabem que els municipis poden 
rebre assessorament sempre que vulguin. I poden fer una trucada i trobaran algú que 
els respongui però, en tot cas, el que estem demanant, com bé han dit, és un 
assessorament especialitzat. I ara mateix la Diputació no compta amb el personal 
especialitzat en aquest àmbit, que és un àmbit que tant els municipis com també la 
Diputació, doncs fa temps que no aborda, no toca, no controla, no... Per tant, no té el 
personal, com així mateix passa en els municipis que tampoc tenen, sovint, aquest 
personal especialitzat per fer aquest control, que és el que comentàvem fa un 
moment. En tot cas, el que demanem és que es replantegin, si més no, la possibilitat 
de fer aquest estudi de la situació actual. Ens sembla que això tampoc té un cost tan 
elevat. I entenem que, en canvi, seria una eina clau pels municipis que es vulguin 
plantejar solucions des d’una mirada supramunicipal, que aquest és també un dels 
reptes que, evidentment, és molt difícil que municipis petits puguin fer segons quins 
passos. I, per tant, és més imprescindible que mai tenir aquesta mirada 
supramunicipal i creiem que això correspon a un ens com la Diputació i, per tant, 
demanem que sí que es replantegin com a mínim la possibilitat de fer aquest estudi. 
En tot cas, moltes gràcies pel suport. Lamentem, doncs, que no pugui anar endavant 
per aquesta manca de suport del govern. Moltes gràcies. 
El senyor President diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Piñeira, i acabem. 
El portaveu del Govern, senyor Piñeira manifesta: Moltíssimes gràcies, senyor 
president. Il·lustra diputada senyora Pèlach. De manera brevíssima. Evidentment que 
plasmar en aquest plenari la ideologia del seu grup, del seu grup i de tots els grups 
d’aquesta corporació, és molt legítim, només faltaria. El que nosaltres qüestionem és 
que aquesta ideologia s’hagi d’exportar als 221 ajuntaments de la demarcació. I li 
posaré un exemple. Si aquesta moció tingués un tercer punt que digués: «creació 
d’un pla de servei d’assistència per aquells municipis que vulguin externalitzar o 
passar a gestió privada si ho municipal la gestió de l’aigua». A vostè li semblaria bé o 
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no li semblaria bé? Segurament ens diria que no, si haguéssim fet aquesta esmena. 
Sí? Li semblaria bé? 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach, respon: No me l’han plantejat, en tot 
cas. No me l’han plantejat. Podríem haver parlat. Però no ho han fet. 
El portaveu del Govern, senyor Piñeira, diu: Per tant, en aquest sentit, en el fons el 
que vostè està proposant és un model ideològic per a tots els ajuntaments. Perquè 
quan diu el pla de serveis que prestarem i d’assessorament, i l’assessorament que 
prestarem és només per un model: per tots aquells ajuntament que volen fer o passar 
a fer gestió pública de l’aigua. No per un ajuntament que, per exemple, es plantegi 
treure una nova licitació de l’aigua amb un model de concessió administrativa o amb 
un model d’arrendament o amb un model externalització del servei, etcètera, etcètera. 
Per tant, ja li dic, la ideologia és molt legítima. Però és que el problema és que 
nosaltres no l’hem d’exportar en els 221 ajuntaments. Nosaltres defensem 
l’autonomia municipal, sobirania municipal i qualsevol ajuntament que vingui en 
aquesta corporació a dir-nos que vol municipalitzar el servei de l’aigua, o que el té 
municipal i el vol passar a gestió privada, o qualsevol de la casuístiques que hi hagi, 
aquesta corporació, com no podria ser d’una altra manera, estarà al seu costat. I 
només una qüestió molt breu perquè sempre vostè ho deixa caure, diu sempre a 
quins interessos responem; escolti, nosaltres els interessos que responem els als dels 
ajuntaments, els dels 221 ajuntaments. Que ells pensin a casa seva el que volen fer i 
nosaltres, evidentment, estarem al seu costat. Moltíssimes gràcies, il·lustra diputada i 
senyor president. 
El senyor President manifesta: Moltes gràcies. Per tant, entenem que vots en contra 
hi hauria els 20 del govern, i vots a favor hi hauria els 2 dels grups d’Independents, el 
grup dels socialistes i la diputada de la CUP. D’acord? Senyor secretari, doncs, amb 
aquesta votació quedaria rebutjada aquesta moció. 
 
ES REBUTJA per 20 vots en contra (JxCat i ERC) i 7 vots a favor (CUP, PSC, IdS, i 
TxE) 
 
22. PLE148/000019/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup del 

PSC per impulsar la Memòria Històrica a la Diputació de Girona. 
 
“La memòria històrica és com la memòria personal: no podem viure sense. Al nostre 
país la memòria col·lectiva recau en els efectes que tingué la Guerra Civil (1936-
1939) sobre el conjunt de les famílies i, en conseqüència, sobre el conjunt de la 
societat. En aquest context de memòria, la idea que en aquell enfrontament hi 
tingueren la mateixa responsabilitat els dos bàndols és una conclusió parcial que no 
té present que hi van combatre un exèrcit de militars sollevats que van liderar una 
guerra d’extermini contra els defensors d’una república legítima. Partint de l’exemple 
que ens dona l’historiador francès Jacques Le Goff quan explica que la memòria 
intenta preservar el passat només perquè sigui útil al present i als temps que venen, 
apropar amb veritats tan la història a la vida com la memòria a la gent, és una manera 
de cultivar un futur diferent i és també un punt de partida per resoldre la importància 
del debat sobre els símbols. 
 
El desenterrament de les persones que foren objecte de la repressió i assassinades 
pel règim franquista arran de la Guerra Civil, és avui un símbol per a totes les famílies 
que van perdre els seus familiars assassinats en execucions sumaríssimes i enterrats 
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a les fosses comunes que s’excavaren a Catalunya i a la resta d’Espanya tant durant 
la guerra com en els anys posteriors. Aquestes fosses contradiuen absolutament el 
dret de preservar l’honradesa dels familiars i enterrar-los en un espai digne. No 
només perquè la mort de les persones represaliades durant la Guerra Civil i el 
Franquisme va estroncar de manera injusta i sobtada la vida de les seves famílies, 
sinó també perquè totes aquelles persones que moriren en representació de la 
República, representen el fet que aquella democràcia no és només una forma d’Estat 
sinó una forma de participació, de responsabilitat i de virtut cívica en democràcia. 
 
A Espanya el Consell de Ministres va aprovar el dimarts dia 15 de setembre 
d’enguany, l’Avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica que responsabilitzarà 
l’Estat de la recerca i l’exhumació de les desenes de milers de persones que 
continuen avui enterrades als vorals de les carreteres i les fosses comuns després 
d’haver estat afusellats pel Franquisme; que declararà nul·les les sentències emeses 
pels tribunals de repressió franquistes i que il·legalitzarà fundacions o associacions 
públiques que facin apologia del franquisme. Així mateix, a Catalunya, el Departament 
de Justícia i la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de 
Catalunya tenen entre les seves funcions impulsar i coordinar actuacions en matèria 
de persones desaparegudes i fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura 
franquista. 
 
Segons consta publicat al BOE, des del dimecres 7 d’octubre de 2020, el Real Decret 
887/2020, de 6 de octubre, regula la concessió directa d’una subvenció a la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies per finançar actuacions relacionades amb la 
memòria democràtica. En espera de la tramitació definitiva de la Llei de Memòria 
Democràtica aprovada en el Consell de Ministres del 15 de setembre de 2020, la Llei 
52/2007, de 26 de desembre, reconeix i amplia drets i estableix, en el seu article 11.2, 
accions de caràcter públic a favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
guerra civil i la dictadura; i té com a objectiu promoure la reparació moral i la 
recuperació de la memòria personal i Moció per impulsar la Memòria Històrica a la 
Diputació de Girona familiar d’aquestes víctimes, per la qual cosa determina mesures 
entre les què s’inclouen aquelles que son relatives a la localització i la identificació de 
persones desaparegudes en el període de la guerra civil i la repressió posterior. La llei 
de Memòria Històrica de 2007, que actua de marc legal mentre s’aprova la nova llei 
de Memòria Democràtica, permet que els Ajuntaments, a través de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FMP) puguin sol·licitar subvencions per 
localitzar i exhumar fosses de víctimes desaparegudes durant el Franquisme i la 
Guerra Civil, així com identificar les persones que hi siguin localitzades arran 
d’aquestes actuacions. 
 
A més a més, la iniciativa promoguda per al PSC al Parlament de Catalunya va 
arribar a Madrid amb unanimitat total de tots els grups catalans, va acudir al Congrés 
per demanar una ampliació de la Llei de memòria històrica del 2007 per retornar els 
diners confiscats durant la Guerra Civil i el Franquisme. Aquesta iniciativa ha superat 
fa pocs dies el tràmit preceptiu al Congrés. Moltes famílies van rebre un rebut i res 
més a canvis dels estalvis entregats des del 1938. 
 
En aquest context, la Diputació de Girona pot desenvolupar en base a les 
competències que li son pròpies, un paper essencial en defensa dels gironins i 
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gironines que foren víctimes de la repressió franquista. A més, preparar-se per poder 
tenir tot a punt en el moment que es vagin aprovant les actuals iniciatives en tràmit. 
Així mateix, està en condicions i té els mitjans tant per elaborar un anàlisi en el marc 
general de la Memòria Democràtica que aporti els elements indispensables per 
establir una direcció i orientar les actuacions essencials que cal portar a terme; com 
per dibuixar un mapa d’objectius en la recuperació de la memòria democràtica al 
conjunt de les comarques gironines. 
 
Ateses aquestes raons, el Grup Socialista de la Diputació de Girona proposa al Ple 
l’adopció de l’ACORD següent:  
 
PRIMER. Que la Diputació de Girona impulsi un estudi general, amb l’impuls d’una 
taula amb presència d’historiadors i tècnics acreditats en la matèria, per tenir 
elements d’orientació consistents sobre les actuacions que cal emprendre per a la 
recuperació de la memòria democràtica a les comarques gironines en base a la Llei 
de Memòria Democràtica.  
 
SEGON. Que la Diputació de Girona faciliti tenir a la carta de serveis el suport per 
facilitar els tràmits perquè els Ajuntaments gironins es puguin acollir a les 
subvencions que es tramiten fent ús de la Llei de Memòria Històrica de 2007 fins a 
l’aprovació definitiva de la nova llei de Memòria Democràtica.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al següent, que és el punt 22è. Proposta 
Junta de Portaveus. Moció del grup del PSC per impulsar la memòria històrica a la 
Diputació. Té la paraula... senyora Paneque? Vostè la defensa? 
La presidenta del grup del PSC, senyora Paneque, respon: El senyor Juli Fernández. 
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernàndez pren la paraula i manifesta: 
Gràcies, president. Bé, el nostre grup amb aquesta moció... intentaré ser breu en 
l’explicació per l’hora que és ja. El que intenta també és instar la Diputació a fer un 
pas endavant amb l’estudi i l’impuls de la memòria històrica. Entenem que tot el que 
faci referència a la memòria és d’entendre i perseverar en el passat ens ajuda, 
òbviament, a entendre el present i el futur. No ens ha de fer por el debat ni sobretot 
els símbols. Entenem que també ens pertoca a nosaltres, com a ens supramunicipal, 
doncs donar un servei o apostar per, en primer lloc, crear una taula d’estudi de debat i 
també donar aquestes eines que poden necessitar molts ajuntaments. Aquells que 
vulguin realment, doncs, o tinguin inquietuds o tinguin les pròpies demandes dels 
ciutadans per aplicar la Llei de memòria històrica, aprovada i que ara està en vies de 
modificació, precisament per donar-li un impuls addicional. Recordem que just el 15 
de setembre de 2020 s’aprovava un projecte per modificar-la. En el propi Parlament 
de Catalunya també es va fer una aprovació, una proposta que es va anar a defensar 
al Parlament, al Congrés dels Diputats i que va ser una proposta feta tota per 
unanimitat. Per tant, entenem que és un debat bo, és un debat, diguéssim, necessari 
que es faci. Per això dic jo, per entendre què és el passat i sobretot que ens ajudi a 
afrontar el futur. I la moció és molt simple. Només planteja dos punts de resolució. 
Que és un primer punt fa referència a la creació d’aquesta taula i generar l’impuls que 
vol impulsar la Diputació. Òbviament amb la presència d’historiadors i tècnics 
acreditats en la matèria per tenir elements d’orientació consistents sobre les 
actuacions que cal emprendre per a la recuperació de la memòria democràtica a les 
comarques gironines d’acord amb la llei de memòria democràtica. Un segon punt que 
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evidentment el que busca és que dintre la pròpia carta de serveis incorporem un 
servei addicional perquè aquells ajuntaments que realment ho requereixin puguin tenir 
aquesta cobertura tant, òbviament, tècnica com també econòmica. I també el nostre 
grup estaria a favor d’incorporar la proposta que ens ha fet el govern amb un tercer 
punt. La proposta que ens fan arribar que totes aquestes accions s’endeguin en 
aquest àmbit es facin de manera coordinada amb el Departament de Justícia i els 
altres organismes de la Generalitat de Catalunya. Per tant, també entenem que, com 
que tenim organismes al país que estan treballant-hi, doncs també que incorporem 
perquè siguin partícips, òbviament, i cooperem. Jo crec que en aquell moment la 
lleialtat institucional i la cooperació és molt important, i en aquest tema encara més. 
Per tant, la moció el que busca és això, buscar una eina de debat i una eina de 
serveis als ajuntaments per poder afrontar el que penso que és un deure democràtic 
que tenim tots plegats. 
El senyor President manifesta: Moltes gràcies, senyor Fernández. Alguna intervenció 
per part del grup d’Independents? Senyora Saladich.  
La portaveu del grup d’IdS, senyora Gisela Saladich, intervé i manifesta: Moltes 
gràcies, president. Bé, nosaltres només per dir que evidentment votarem a favor de la 
moció. Ja hi estàvem d’acord en un principi, i sense aquest tercer punt que s’hi ha 
afegit, i que trobem que està molt bé perquè amplia i això coordina totes les feines 
que s’estan fent en el territori sobre la memòria històrica de... bé, del nostre passat, 
diguéssim. Doncs, només per anunciar això, que votem a favor. Moltes gràcies, 
senyor president. 
El senyor President diu: Moltes gràcies. Senyora Pèlach, vostè vol intervenir? 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, respon: Sí, moltes gràcies. 
D’entrada dir que celebrem que portin el debat de la memòria històrica en aquest 
plenari i que a nivell d’estat es faci aquest pas, pendent des de fa massa. Sí que 
volíem dir que ens sorprèn una mica que ens plantegin aquesta moció [...] en una llei 
que encara no ha estat aprovada pel Congrés i, per tant, després de 45 anys de la mà 
d’un dictador, anys en què han governat en tots els espais possibles, la Diputació 
inclosa. I que siguin ben poques les propostes de recuperació de la memòria històrica 
que han arribat del deu partit, la veritat és que ens sorprenen ara aquestes presses. 
Tanmateix, compartim la necessitat d’avançar en la memòria històrica i aquesta llei, 
sens dubte, a fer un pas endavant. Però també els voldria dir que neix amb 
mancances. Neix amb mancances i algunes ja les he explicat en els espais que hem 
tingut. I una de les principals és que oblida que, des de la mort del dictador i fins i tot 
amb l’aprovació de la Constitució, el franquisme ha continuat molt viu. Massa viu. Així, 
per exemple, en queden fora les víctimes de la Transició, que no van ser poques. I, 
evidentment, també evita qualsevol vincle amb l’actualitat. Des de la complicitat del 
sistema polític judicial i policial amb l’extrema dreta fins al judici polític que es manté 
contra l’independentisme. Per tant, creiem que també és important mirar enrere per 
entendre, també, el present. Vostès aquí ens venen a fer un discurs i, en canvi, al 
Parlament al mateix temps es neguen que avui en dia es pugui debatre una llei 
d’amnistia. Nosaltres, sincerament, se’ns fa difícil poder desvincular una cosa de 
l’altra. I, per això, i per les mancances que he apuntat avui el que farem és abstenir-
nos. Celebrem que posin aquest debat sobre la taula però, en tot cas, nosaltres els 
termes no els acabem de compartir. Per tant, ens abstenim. Moltes gràcies. 
El senyor President diu: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, manifesta: Moltíssimes gràcies, senyor 
president. Il·lustre diputat senyor Fernández, simplement dos qüestions o tres 
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qüestions molt ràpides. La primera és per anunciar-li el vot favorable del govern en 
aquesta moció. La segona, una reflexió que penso que ens la hem de fer tots plegats. 
Evidentment, l’Estat espanyol no és el primer de classe en matèria de memòria 
històrica i de memòria democràtica. Més aviat, segurament, seria dels últims de la 
classe. Probablement, amb allò de què quan es posaven les notes amb el «progressa 
adequadament, necessita millorar» hauria tingut un «necessita millorar» perpetu. Per 
tant, tot el que es pugui avançar en aquest sentit sempre serà positiu. I tercer, també, 
li agraïm la bona predisposició del seu grup a incorporar dues esmenes, que anaven 
en un sentit que ja vostè ha comentat, de fer les accions de manera coordinada amb 
el Departament de Justícia i els altres organismes de la Generalitat. Li agraïm que 
hagin recollit aquesta petició, perquè això pensem que enriqueix la moció. I la segona, 
també s’intentava posar en valor el que s’està fent des de les institucions del territori i 
des de les institucions del país, en aquest cas, des de la Direcció General de Memòria 
Democràtica, des del Departament de Justícia, des del Memorial Democràtic, fins i tot 
des d’institucions del nostre territori, com poden ser el Consorci, el Museu Memorial 
de l’Exili, el MUME, o des de la corporació, que també pensàvem que era necessari 
que quedessin palesades en aquesta moció. En definitiva, doncs, nosaltres hi 
votarem a favor sent conscients de què l’Estat espanyol, en aquest cas, no ha estat 
un exemple pel que fa a memòria històrica i memòria democràtica, però que ens cal 
avançar i, per tant, per tot el que es pugui avançar s’ha de mirar en positiu i en esperit 
constructiu. I a més a més ho podem fer de manera coordinada amb la Generalitat de 
Catalunya i recollint ja aquelles coses que es fan en el territori, doncs, molt millor. Per 
això nosaltres hi votarem a favor i, com deia, reitero l’agraïment per haver incorporat 
les esmenes que hem plantejat des del govern. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat i 
senyor president. 
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, comenta: Sí, president, si em 
permet: Només per, res, agrair als grups el suport que ha donat la proposta. Al senyor 
Piñeira, dir-li que és veritat, que hi ha molta feina per fer. Segurament que moltes 
institucions han estat a l’alçada, el que es tracta és de mirar al futur i ser capaços, 
intentar a partir d’ara fer un debat seriós i prendre les decisions que haguem de 
prendre. Segurament que molts governs, tant allà com a tot arreu, doncs han estat 
prou a l’alçada. En qualsevol moment nosaltres el que busquem és intentar avançar. 
Penso que la Diputació pot fer aquest debat al voltant d’aquesta taula i donar eines 
als ajuntaments. I a la senyora Pèlach, dir-li que segurament que en aquesta moció hi 
ha moltes mancances, però és que precisament aquestes mancances i aquestes 
reflexions que vostè ha fet, nosaltres voldríem que aquesta taula que es crearia al 
voltant d’historiadors i tècnics fossin els que realment posessin moltes d’aquestes 
qüestions que aquí podríem fer un debat, això que cadascú podria posar una cosa 
sobre de l’altra. Però, en qualsevol cas, la moció el que pretén no és tant entrar ja 
amb apriorismes concrets, sinó sobretot fer aquesta taula que ens permeti, bé, doncs 
amb una presència d’historiadors i tècnics acreditats, doncs, bé, segurament que 
moltes coses es podrien posar sobre la taula. I la llei, vull recordar que no és que 
estiguem aprovant una llei nova, el que està en tràmit és una modificació d’una llei 
existent, que segurament que és millorable. En el context que es va fer no sé si 
realment es podria arribar a fer més o no. Perquè evidentment les aritmètiques 
parlamentàries són les que són i no tot es permet però, en qualsevol cas, el que hi ha 
ara en tramitació és una modificació. I aquesta modificació va en la línia, precisament, 
de millorar la que tenim. Però, en qualsevol cas, torno a repetir, donar les gràcies als 
grups que donen suport. I penso que malgrat això, donat que la CUP s’absté, per tant, 
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comparteix segurament la necessitat de fer això. No comparteix els termes en les 
quals està plantejada però, bé, en qualsevol cas penso que és una notícia important 
per la pròpia institució. 
El senyor President intervé i manifesta: Sí. Moltes gràcies, senyor Fernández. Per 
tant, entendríem que la votació són 26 vots a favor i una abstenció, i quedaria 
aprovada aquesta moció amb la incorporació d’aquest afegitó, que ja passarem a la 
Secretaria en aquest sentit.  
 
Es sotmet a votació la moció, amb les esmenes proposades incorporades, del 
contingut literal següent: 
 
“La memòria històrica és com la memòria personal: no podem viure sense. Al nostre 
país la memòria col·lectiva recau en els efectes que tingué la Guerra Civil (1936-
1939) sobre el conjunt de les famílies i, en conseqüència, sobre el conjunt de la 
societat. En aquest context de memòria, la idea que en aquell enfrontament hi 
tingueren la mateixa responsabilitat els dos bàndols és una conclusió parcial que no 
té present que hi van combatre un exèrcit de militars sollevats que van liderar una 
guerra d’extermini contra els defensors d’una república legítima. Partint de l’exemple 
que ens dona l’historiador francès Jacques Le Goff quan explica que la memòria 
intenta preservar el passat només perquè sigui útil al present i als temps que venen, 
apropar amb veritats tan la història a la vida com la memòria a la gent, és una manera 
de cultivar un futur diferent i és també un punt de partida per resoldre la importància 
del debat sobre els símbols. 
 
El desenterrament de les persones que foren objecte de la repressió i assassinades 
pel règim franquista arran de la Guerra Civil, és avui un símbol per a totes les famílies 
que van perdre els seus familiars assassinats en execucions sumaríssimes i enterrats 
a les fosses comunes que s’excavaren a Catalunya i a la resta d’Espanya tant durant 
la guerra com en els anys posteriors. Aquestes fosses contradiuen absolutament el 
dret de preservar l’honradesa dels familiars i enterrar-los en un espai digne. No 
només perquè la mort de les persones represaliades durant la Guerra Civil i el 
Franquisme va estroncar de manera injusta i sobtada la vida de les seves famílies, 
sinó també perquè totes aquelles persones que moriren en representació de la 
República, representen el fet que aquella democràcia no és només una forma d’Estat 
sinó una forma de participació, de responsabilitat i de virtut cívica en democràcia.  
 
A Espanya el Consell de Ministres va aprovar el dimarts dia 15 de setembre 
d’enguany, l’Avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica que responsabilitzarà 
l’Estat de la recerca i l’exhumació de les desenes de milers de persones que 
continuen avui enterrades als vorals de les carreteres i les fosses comuns després 
d’haver estat afusellats pel Franquisme; que declararà nul·les les sentències emeses 
pels tribunals de repressió franquistes i que il·legalitzarà fundacions o associacions 
públiques que facin apologia del franquisme. Així mateix, a Catalunya, el Departament 
de Justícia i la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de 
Catalunya tenen entre les seves funcions impulsar i coordinar actuacions en matèria 
de persones desaparegudes i fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura 
franquista.  
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Segons consta publicat al BOE, des del dimecres 7 d’octubre de 2020, el Real Decret 
887/2020, de 6 de octubre, regula la concessió directa d’una subvenció a la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies per finançar actuacions relacionades amb la 
memòria democràtica. En espera de la tramitació definitiva de la Llei de Memòria 
Democràtica aprovada en el Consell de Ministres del 15 de setembre de 2020, la Llei 
52/2007, de 26 de desembre, reconeix i amplia drets i estableix, en el seu article 11.2, 
accions de caràcter públic a favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
guerra civil i la dictadura; i té com a objectiu promoure la reparació moral i la 
recuperació de la memòria personal i Moció per impulsar la Memòria Històrica a la 
Diputació de Girona familiar d’aquestes víctimes, per la qual cosa determina mesures 
entre les què s’inclouen aquelles que son relatives a la localització i la identificació de 
persones desaparegudes en el període de la guerra civil i la repressió posterior. La llei 
de Memòria Històrica de 2007, que actua de marc legal mentre s’aprova la nova llei 
de Memòria Democràtica, permet que els Ajuntaments, a través de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FMP) puguin sol·licitar subvencions per 
localitzar i exhumar fosses de víctimes desaparegudes durant el Franquisme i la 
Guerra Civil, així com identificar les persones que hi siguin localitzades arran 
d’aquestes actuacions. 
 
A més a més, la iniciativa promoguda per al PSC al Parlament de Catalunya va 
arribar a Madrid amb unanimitat total de tots els grups catalans, va acudir al Congrés 
per demanar una ampliació de la Llei de memòria històrica del 2007 per retornar els 
diners confiscats durant la Guerra Civil i el Franquisme. Aquesta iniciativa ha superat 
fa pocs dies el tràmit preceptiu al Congrés. Moltes famílies van rebre un rebut i res 
més a canvis dels estalvis entregats des del 1938. 
 
En aquest context, la Diputació de Girona pot desenvolupar en base a les 
competències que li son pròpies, un paper essencial en defensa dels gironins i 
gironines que foren víctimes de la repressió franquista. A més, preparar-se per poder 
tenir tot a punt en el moment que es vagin aprovant les actuals iniciatives en tràmit. 
Així mateix, està en condicions i té els mitjans tant per elaborar un anàlisi en el marc 
general de la Memòria Democràtica que aporti els elements indispensables per 
establir una direcció i orientar les actuacions essencials que cal portar a terme; com 
per dibuixar un mapa d’objectius en la recuperació de la memòria democràtica al 
conjunt de les comarques gironines. 
 
També des de diferents institucions de la Generalitat, i en particular des de la Direcció 
General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia, es treballa per la 
recuperació de la memòria promovent la relació amb institucions memorialistes 
d’arreu del món; organitzant activitats relacionades amb la recuperació de la memòria 
democràtica; convocant subvencions per a la recuperació del patrimoni memorial, la 
recerca científica i la difusió en l’àmbit de la memòria; impulsant la localització de 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme; localitzant les fosses 
comunes existents a Catalunya; gestionant les indemnitzacions als expresos polítics 
del franquisme, i assessorant les persones represaliades. 
 
Així mateix, volem posar en valor la tasca del Memorial Democràtic i, a la nostra 
demarcació, la del Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME). 
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Finalment, cal destacar que, des de la Diputació de Girona, també s’aposta per 
impulsar la Memòria Històrica, i que una de les eines de què es disposa és el Fons de 
Cooperació Cultural.  
 
Ateses aquestes raons, el Grup Socialista de la Diputació de Girona proposa al Ple 
l’adopció de l’ACORD següent:  
 
PRIMER. Que la Diputació de Girona impulsi un estudi general, amb l’impuls d’una 
taula amb presència d’historiadors i tècnics acreditats en la matèria, per tenir 
elements d’orientació consistents sobre les actuacions que cal emprendre per a la 
recuperació de la memòria democràtica a les comarques gironines en base a la Llei 
de Memòria Democràtica.  
 
SEGON. Que la Diputació de Girona faciliti tenir a la carta de serveis el suport per 
facilitar els tràmits perquè els Ajuntaments gironins es puguin acollir a les 
subvencions que es tramiten fent ús de la Llei de Memòria Històrica de 2007 fins a 
l’aprovació definitiva de la nova llei de Memòria Democràtica. 
 
TERCER. Que totes les accions que s’endeguin en aquest àmbit es facin de manera 
coordinada amb el Departament de Justícia i demés organismes de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP) 
 
23. PLE148/000020/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups 

JxCat i ERC, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del 
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya. 

 
“L’objectiu d’aquesta moció es manifestar el rebuig de forma rotunda i contundent a la 
decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, 
Hble. Sr. Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant 
els nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es 
situa per damunt de la democràcia.  
 
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i 
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món local català tenim la necessitat 
d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.  
 
Per tot això, els partits que conformem l’equip de govern de la Diputació de Girona, 
proposa al Ple de la Corporació l’aprovació de la següent moció:  
 

1.Creiem fermament en la democràcia. I per aquest motiu, només entenem un 
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els 
principis bàsics d’aquest ordre social.  

 
2.Exigim el respecte absolut pels drets fonamentals. Uns drets inherents a totes 

les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, 
econòmiques, polítiques, ideològiques... El dret d’expressió és un d’aquests 
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drets fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les 
maneres. 

 
3.Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la 

nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per 
part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que 
ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i 
que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, 
els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política 
contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i 
també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord 
amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per 
defensar, de forma legítima, la República Catalana.  

 
4.Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni 

garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i 
que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci 
política.  En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders. 

 
5.Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è 

president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap 
delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència 
totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de 
diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. 
Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra, que ha patit 
dos processos judicials injustos per defensar, des de la màxima institució del 
nostre país, la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret 
d’autodeterminació.  

 
6.Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres 

representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes 
i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos 
la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la. 

 
7.Reiterem el nostre compromís amb la República Catalana. Continuarem 

treballant, des de cada poble i cada ciutat, per materialitzar l’estat català, un 
projecte que compta amb el suport majoritari de la població, que ho ha 
expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre 
de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels tractats 
internacionals ,i per aquest motiu demanem que cessi la persecució 
injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme 
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests 
moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la 
cultura i les institucions. 

 
8.Fer tramesa d’aquesta moció al Departament de la Presidència de la Generalitat 

de Catalunya, a la presidència del Parlament de Catalunya, a l’oficina del Molt 
Honorable President Quim Torra i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. “ 
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El senyor President, intervé i manifesta: L’última moció, el punt 23è, és una proposta 
a la Junta de Portaveus. Moció dels grups de JxCat i ERC de rebuig a la decisió al 
Tribunal Suprem d’inhabilitació del Molt Honorable President de la Generalitat. I 
també, d’un afegitó en aquest sentit, del rebuig de la corporació a la sentència emesa 
ahir pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Té la paraula el senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Bé, 
moltíssimes gràcies, senyor president per explicar per què presentem aquesta moció. 
Aquesta moció no és res més que reiterar el compromís d’aquesta corporació amb la 
democràcia, amb els drets fonamentals... Condemnar evidentment la repressió, com 
hem fet tantes i tantes vegades contra el moviment independentista, pels presos i 
preses que tenim en aquests moments, pels exiliats i exiliades, pels represaliats, per 
la gent que està encausada. Toca demanar una justícia justa ponderada, equilibrada, 
imparcial, no polititzada i independent. En aquest sentit, des de les pròpies 
institucions europees s’han enviat senyals d’alarma recentment sobre la politització i 
la manca d’independència de la justícia espanyola i dels seus òrgans de govern. En 
general, la no instrumentalització de les institucions de l’Estat, perquè avui 
s’instrumentalitza la Junta Electoral Central, demà s’instrumentalitza el Tribunal de 
Comptes, demà passat es fa amb el Tribunal Constitucional, i així podríem anar 
seguint. Demanar respecte per les institucions catalanes i els nostres representants 
escollits democràticament. I, evidentment, això inclou la màxima institució de 
Catalunya, que és el Molt Honorable President de la Generalitat. I, evidentment, 
rebutjar la inhabilitació del Molt Honorable President Quim Torra. Els tres darrers 
presidents de la Generalitat de Catalunya, els senyors Artur Mas, Carles Puigdemont i 
Quim Torra, o han estat inhabilitats o tenen causes amb la justícia. Tots precisament 
per defensar el seu projecte polític amb el qual s’havien presentat a les eleccions i 
que, per tant, era públic i notori. El president de la Generalitat, escollit 
democràticament, se l’inhabilita per una pancarta, que diu el que hi diu. Aquí els 
criteris d’oportunitat, proporcionalitat, congruència que han de regir sempre l’aplicació 
de la justícia, doncs, queden llançats directament a la paperera. Tenim casos 
reiteradíssims de pancartes a les institucions públiques que, evidentment, mai per 
això s’havia inhabilitat cap president de cap comunitat autònoma ni cap president de 
cap nacionalitat, ni cap president de cap estat, ni cap alcalde de cap ajuntament. 
Veiem, també, que aquesta causa general no s’atura. Ho vam veure ahir amb la 
sentència del TSJ a les quatre persones que formaven part de la mesa del Parlament. 
Per això volíem afegir un paràgraf que literalment diu: «Manifestar igualment el rebuig 
de la corporació a la sentència del TSJ de vint mesos d’inhabilitació per a l’exercici de 
càrrec públic i una multa de 30.000 euros als membres de la mesa del Parlament de 
Catalunya Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó i Ramona Barrufet per permetre 
el debat parlamentari». Demanaríem, per tant, que aquest punt s’incoés també en 
aquesta moció i que expressem la nostra solidaritat i el nostre compromís amb les 
institucions del país amb els representants escollits democràticament, amb poder 
debatre de tot i parlar de tot amb política, amb què es permeti el debat parlamentari i 
amb què no s’explica i no es pot explicar ni concebre de cap manera que per una 
pancarta, que com deia, diu el que hi diu, s’inhabiliti un president de la Generalitat. 
Per tant, evidentment tot el nostre suport i la nostra solidaritat amb el president Torra. 
Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies. Per part del grup d’Independents hi ha 
alguna paraula? No? Del grup de la CUP? 
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La portaveu del grup de la CUP, intervé i diu: Sí, moltes gràcies. Nosaltres també 
votarem a favor d’aquesta moció evidentment, com no podia ser d’altra manera. Des 
de la CUP sempre hem estat al costat de totes les persones represaliades per 
aquesta causa, que nosaltres diem que és una causa general contra 
l’independentisme. I una causa que massa sovint ha atacat de manera seriosa drets 
fonamentals, com el dret a la llibertat d’expressió, el dret a la manifestació, o fins i tot 
el mateix concepte de democràcia, com és el cas que també portem aquí. Per tant, 
ens posem també al costat del president Torra, evidentment, i avui també al costat de 
la Carme Forcadell per una banda, perquè crec que també toca, de Lluís Corominas, 
de Lluís Guinó, de l’Anna Simó, de la Ramona Barrufet i també de la Mireia Boya, que 
tot just ahir rebien una sentència que evidencia una vegada més la poca coherència 
d’aquest procés judicial. I la voluntat venjativa i de fer poc que té el mateix. Perquè 
sinó, no s’entén aquesta sentència i els termes en què s’ha produït. Tanmateix sí que 
els he de dir que com els partits que conformen el govern català, esperaria de vostès 
alguna cosa més que declaracions i m’agradaria que s’autoapliquessin aquesta idea 
de condemnar la repressió contra el moviment independentista perquè els recordo 
que el seu govern es manté com a oposició en múltiples casos de repressió del 
moviment independentista. Són una colla els encausats i encausades a qui vostès 
des dels seus partits han animat a sortir als carrers però en canvi llavors han reprimit 
amb duresa i han portat a judici per fer-ho. Per tant, votarem que sí, doncs. Per 
reafirmar el nostre compromís amb la República catalana i posar-nos al costat de les 
persones represaliades per qüestionar aquest sistema que ens impedeix exercir el 
dret a l’autodeterminació. Però els demanem també que, més enllà de declaracions, 
facin un pas més i retirin aquestes acusacions. Moltes gràcies.  
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Per part del grup socialista, 
senyora Paneque. 
La presidenta del grup del PSC, senyora Sílvia Paneque, pren la paraula i diu:  Sí, 
moltes gràcies. Bé, primer dir que la moció que avui ens presenten l’han presentat en 
d’altres àmbits institucionals amb diferents exposicions que facilitarien un vot diferent 
del que farem avui, perquè vostès han optat per la versió més dura que hi ha 
d’aquesta moció que s’està presentant, com deia, a l’entorn de moltes institucions al 
llarg del territori, i el nostre serà un vot contrari. Perquè aquesta moció, en definitiva, 
el que argumenta, i vostès ho han repetit, a més a més, anteriorment a l’altre punt i 
ara també, que Espanya no és una democràcia. Això, no obstant, tal com ho han 
escrit diferents líders independentistes, és conegut que cap país a Europa no va 
reconèixer la declaració d’independència. De fet, es reitera a la Comissió de Venècia 
un òrgan del Consell d’Europa que s’encarrega precisament de l’estudi de qüestions 
constitucionals dels estats ha publicat a principis d’octubre una guia actualitzada 
reiterant-se en això que dic. Ni ha definit tampoc cap país europeu a Espanya com un 
país no democràtic. També ens diuen en aquesta moció que a Catalunya no es 
permet la llibertat d’expressió. I ens ho diuen des d’una majoria molt sòlida de govern, 
això ja els hi reconec, d’una institució que és finançada molt majoritàriament per 
l’Estat. Si en aquesta institució finançada, com dic, per l’Estat es pot dir alguna cosa 
tan gruixuda com que no és un estat democràtic, jo crec que seria bastant raonable 
que vostès admetessin que algun grau de llibertat d’expressió sí que deu existir a 
Catalunya. Ens diuen també que hi ha projectes polítics que no s’han pogut defensar 
en l’actualitat en aquesta Espanya de repressió. I portem des de les 12 del migdia no 
només exercint llibertat d’expressió des de les nostres cadires sinó defensant els 
nostres projectes polítics, això sí, sense necessitat de saltar-se la llei. Els 
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parlamentaris i polítics, en efecte, tenim llibertat d’expressió. Allò que s’hauria de 
debatre aquí, tanmateix, és si a la façana d’una institució s’hi hauria de mantenir el 
respecte, a través de la neutralitat, i allunyant-se del segell polític. Al nostre entendre, 
sí, això caldria. En especial, a més a més, en aquelles qüestions que vostès saben 
que divideixen en lloc d’unir el poble de Catalunya. I haig de dir al president d’aquesta 
institució, el senyor Miquel Noguer, li he dit en privat i ho he dit també en públic 
alguna vegada, que li reconec l’esforç que ha fet fins a dia d’avui per mantenir un 
tarannà institucional més que correcte i sí que em sembla important mantenir-lo i 
també que es mantingui a la façana de les institucions, que segur que convenim que 
volem que tots i totes ens hi sentim bé i integrats en aquestes institucions. Vostès 
també ens diuen literalment en aquesta moció que volen materialitzar la República. I 
hagi de tornar a recordar que qualsevol projecte polític nou no pot tenir com a origen 
trencar de manera unilateral amb una legalitat que té un fonament democràtic 
absolutament indiscutible. Ni es pot crear tampoc, a través d’un procés que encara 
fomenta més la divisió del poble de Catalunya, que no pas la unitat necessària. I 
acabo. La democràcia actual és un sistema millorable, segur. Amb errors. A 
Catalunya i a Espanya, segur. Però és també el millor model que ha tingut mai 
Catalunya i Espanya. Per al nostre país ha significat tenir competències 
importantíssimes en un món que sempre i en tot cas col·labora en un marc de 
competències diversificat amb Espanya i amb Europa també. I en aquest marc 
Catalunya va ser capdavantera i forta, per exemple, a les olimpíades de 1992. Una 
Catalunya oberta, seriosa, que tenia poder de decisió, de progrés, d’inclusió, de 
creixement indubtable. El taulell de jocs, de llei, de regles, de procediments no es pot 
canviar de cap manera a enlloc d’Europa si no és amb absolut respecte a les regles, 
als procediments i a les lleis vigents. Tenir acord en aquest punt algun dia ens 
permetrà o ens permetria segur, de nou, la unitat que vàrem tenir per tornar a caminar 
plegats i fer més forta Catalunya, que al final és el que volem tots i totes els que hi 
vivim. Gràcies.  
El senyor President, comenta: Moltes gràcies, senyora Paneque. Té la paraula el 
senyor Piñeira i després passaríem a la votació. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes 
gràcies, senyor president. Deia, il·lustra diputada senyora Paneque, que avui m’ha 
fugit una mica d’estudi parlant-me de les olimpíades i de la moció que diu coses que 
diu. De fet, l’expressió que l’Estat espanyol no és una democràcia, jo m’estic rellegint 
la moció i no la sé trobar. Potser si em pot aclarir en quin punt ho diu de la moció i així 
avançaré i li respondré. 
La presidenta del grup del PSC, senyora Paneque, diu: Hi han fet referència vostès 
mateixos quan deien que no tenien llibertat d’expressió, senyor Piñeira. En el punt 
anterior i en aquest mateix. I és el que traspua tota la moció i totes les seves 
paraules. 
El portaveu del Govern, senyor Piñeira, respon: Sí, però a la moció no ho diu, eh? 
Vostè ens ha dit que a la moció diu literalment, ha dit això, he fet servir aquesta 
expressió: «La moció diu literalment que Espanya no és una democràcia». I això no 
ho diu en cap lloc. Vàries qüestions perquè, clar. Permeti’m, president, que expliqui 
una anècdota personal, si em permet. Jo quan anava a l’institut, els pocs dies que 
estava atent a la classe de filosofia, que no eren gaires, una de les coses que sí 
recordo és que ens explicaven allò quan fèiem els exercicis de lògica formal del 
modus tollens. I ens deien allò, segurament ho recordaran alguns de vostès, que ens 
deien que si P implica Q i no Q, aleshores no P, no? I això és una de les poques 
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coses que vaig aprendre a les classes de filosofia, que no van ser gaires. Dit d’una 
altra manera: que si per reformar la Constitució i les regles de joc hi ha el marc legal, 
hi ha d’haver debat parlamentari, i no hi pot haver debat parlamentari, ergo, no es por 
reformar la Constitució, ni les regles de joc ni el marc legal. Dit d’una altra manera: jo 
quan era petit, també els pocs dies que vaig estar atent a les classes d’història, em 
van explicar que Espanya era una democràcia on es podia parlar de tot i on es podia 
canviar el sistema. I que per tant no era, això que a vegades els politòlegs en diuen, 
no era, reitero, una democràcia militant. Però realment no és així perquè, mirem per 
exemple la sentència que hi ha hagut en el cas del Parlament de Catalunya, de la 
mesa del Parlament, per posar la més recent. Una mesa d’un Parlament no aprova 
cap llei. La capacitat legislativa correspon al plenari. Per tant, el que fa només una 
mesa d’un Parlament és permetre el debat parlamentari. I el debat parlamentari és la 
conditio sine qua non per poder canviar el marc legal, les regles de joc, per proposar 
una reforma constitucional, etcètera. Però aquí, com que ja directament neguem el 
debat parlamentari, i si el debat parlamentari no es pot produir, aleshores ja no hi ha 
possibilitat de canvi, doncs ja directament estem negant la possibilitat de canvi. Això 
és el que estem parlant. Per això és especialment greu evidentment la del president 
Torra, però és especialment greu encara la de la mesa del Parlament. Segona 
qüestió: sobre el fet de les pancartes a les façanes de les institucions. Li posaré un 
exemple, senyora Paneque. Jo recordo, era una mica més jove que ara, tot i que 
encara que no ho sembli encara ho continuo sent, que fa uns quants anys a moltes 
institucions van aparèixer, i a molts ajuntaments, les pancartes del «No a la guerra». 
En aquell moment governava un partit que era el Partit Popular, que ho feia amb 
majoria absoluta, i més de la meitat dels ciutadans de l’Estat espanyol li havien donat 
una majoria absoluta àmplia, i hi havia pancartes a tots els ajuntaments del «No a la 
guerra». Aquelles pancartes implicaven posicionament polític. Perquè hi havia una 
part dels partits que defensaven el «No a la guerra» i en canvi el partit que en aquell 
moment era el majoritari del govern de l’Estat, i el majoritari en un munt de comunitats 
autònomes, ajuntaments, altres ens locals, les diputacions entre elles, era el Partit 
Popular. I el Partit Socialista es va fer un tip a totes les seves institucions de posar 
pancartes del «No a la guerra». Llavors, jo em pregunto: si el «No a la guerra» és una 
opció política, que defensen uns determinats partits i uns altres no, per què no hi pot 
haver una pancarta que parli de llibertat d’opinió i d’expressió? Per què no hi pot ser-
hi aquesta? O és que és només que la llibertat d’expressió només val si la defensem 
nosaltres? O si coincideix amb el criteri que tenim nosaltres. Ara. Per tant, com que 
nosaltres, i el govern de torn, nosaltres no hi estem d’acord i diem «No a la guerra», 
que és un posicionament polític aquest també, i, evident. Això es pot fer, sempre que 
ho faci el partit socialista, aquest matís és important, però si ja no ho fa el partit 
socialista o va contra els principis sacrosants de l’Estat, que realment no és una 
democràcia on es pugui parlar de tot sinó una democràcia militant, això aleshores ja 
no ens serveix. No entrarem massa en el tema de la república. A dia d’avui s’ha de fer 
esforços per defensar el sistema monàrquic en el cas de l’Estat espanyol, perquè 
resulta que si un rei se’n va perquè té causes per la... perquè està perseguit per la 
justícia, és un servei a Espanya. I si ho fa segons qui, és un pròfug de la justícia. Per 
tant aquí, fins i tot amb el llenguatge, utilitzem diferents maneres. Miri, jo, 
sincerament, com que la meva capacitat intel·lectual és molt limitada, perquè ja li he 
dit que a classe estava poc atent i aprenia poques coses, no sé trobar arguments per, 
en aquests moments, ja no defensar un model republicà per concepte, sinó a més a 
més... de defensar un model monàrquic, perdó, per concepte, sinó a més a més de 
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defensar la monarquia espanyola, que grinyola per tot arreu. Per tant, penso que amb 
el model republicà i vostès que són part del govern més progressista de la història 
ens agradaria que el defensessin. Si de cas, després podem discutir si l’adjectiu 
«catalana» l’hem d’afegir o no l’hem d’afegir. Almenys amb el primer concepte, en 
pensar en el model republicà, estaria bé que ens poséssim d’acord. Ja no vull entrar 
en si aquesta ha de ser una república catalana o no ha de ser una república catalana. 
I, finalment, ja li dic, vostè m’ha fugit una mica d’estudi dient coses que la moció no 
diu i parlant dels jocs olímpics de 1992. Que estan molt bé els jocs olímpics de 1992. 
El que passa és que quan es van fer els jocs olímpics de 1992 jo tenia 11 anys, i ara 
en tinc 40. Per tant, espero alguna cosa més que tornar a organitzar uns jocs 
olímpics, que jo tinc moltes ganes que es facin perquè, com vostè sap, també soc 
alcalde de Puigcerdà i nosaltres defensem la candidatura olímpica Pirineus-
Barcelona, però esperem alguna cosa més, eh, la generació que no hem pogut votar 
aquesta Constitució que uns altres jocs olímpics. Moltíssimes gràcies, il·lustra 
diputada. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. 
La senyora Paneque, comenta: President, em permetrà una resposta? 
El senyor President, respon: Li permeto un moment. 
La presidenta del grup del PSC, senyora Paneque, manifesta: Doncs moltíssimes 
gràcies. Bé, respecte al tema de les olimpíades, representa un gran moment de 
creixement i de béns per Catalunya, per tant no entraré en aquesta discussió. 
Respecte a la monarquia. Jo crec que avui, senyor Piñeira, anava vostè una miqueta 
perdut en tota la resposta que m’ha donat. Però ja que m’ho diu, jo no tinc cap 
argument per defensar la monarquia. Miri, primer, els valors republicans van molt més 
enllà de «monarquia sí, monarquia no». Ja sé que a vostès els hi agrada portar al 
debat. Però els valors de república, de res publica, d’allò públic va molt més enllà. De 
totes maneres diu «jo no trobo arguments per defensar el sistema monàrquic». Li haig 
de dir que jo tampoc n’hi trobarà cap declaració meva que vagi en aquest sentit. I 
respecte al tema de si deia o no deia a la moció. Miri, tinc per costum aquest tipus 
d’argumentacions, intervencions, fer-les per escrit i he dit textualment: «Aquesta 
moció argumenta, en definitiva, que Espanya no és una democràcia». I em baso en 
allò que vostès escriuen. Diuen: «creiem firmament en la democràcia. Nosaltres, els 
proponents (volent dir que els altres no) i per aquest motiu només entenem un estat 
que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics 
d’ordre social». Per tant, sí, dedueixo de tot allò escrit en aquesta moció que vostès 
estan argumentant que Espanya no és un país democràtic i per això ho he dit. No 
textualment, sinó que he dit això. Quan he volgut dir coses textuals, ho he dit. I vostès 
el problema que tenen, senyor Piñeira, ja que hem entrat a la discussió més de fons, 
no és amb la resta d’Espanya. Vostès no se’n varen adonar que aquí hi havia mitja 
Catalunya que no compartia el seu projecte polític i vostès varen voler fer una 
imposició saltant-se el marc legal del seu projecte polític. Aquest és el problema real 
que té el procés independentista. 
El senyor President, diu: Molt bé. Acabem amb una rèplica del govern i passem a la 
votació. Senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, manifesta: Dues qüestions perquè, és 
clar, amb la seva intervenció, il·lustra diputada, no parlem d’un tema de fons, perquè 
el títol de la moció és de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del 
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya. I per això reitero que em 
fuig d’estudi. La pregunta que ens hem de fer és: «Per una pancarta s’ha d’inhabilitar 
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un president de la Generalitat de Catalunya?» Aquesta és la pregunta del milió. I per 
una pancarta que diu el que diu a més a més, reitero. Que, segons el que digués 
aquesta pancarta, en podríem parlar més però, per una pancarta que diu el que diu, 
s’ha d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya? Si aquesta pancarta la 
pengen altres, per què acaba en una multa administrativa i en un altre cas acaba amb 
una inhabilitació? I aquesta pregunta no me l’ha respòs. Què considera el Partit dels 
Socialistes de Catalunya sobre el fet que s’inhabiliti un president de la Generalitat per 
una pancarta? Què considera d’això? Que és del que està parlant aquesta moció. I la 
segona qüestió, i en això ja ens posarem més d’acord. Diu: «jo no defenso la 
monarquia». Ja ens posem d’acord amb aquesta qüestió. Llavors, jo em pregunto: i 
això es podria debatre en un parlament? Encara que la Constitució consagri un 
sistema de monarquia parlamentària, això es podria arribar a debatre? I si es podria 
arribar a debatre és que es deu poder canviar. I els que permetin aquest debat al 
Parlament, també se’ls hauria d’inhabilitar? Que és l’alta cosa que hem afegit en 
aquesta moció? Perquè, sinó, vostè això que no defensa la monarquia que m’està 
dient tindria la possibilitat d’intentar-ho canalitzar a través dels mecanismes polítics. 
Per tant, aquests són els dos gran temes que nosaltres volem defensar: 1) que s’ha 
inhabilitat un president de la Generalitat escollit democràticament per una pancarta 
que diu el que diu; i 2) que, realment, aquest debat parlamentari a dia d’avui no es pot 
tenir. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. 
La senyora Paneque, manifesta: President, jo és que si em fa preguntes, hauré de 
donar respostes. Clar, perquè... 
El senyor President, diu: Però molt breu, molt breu. 
La presidenta del grup del PSC, manifesta: Sobre la primera, jo crec que tota la nostra 
intervenció ja li dona resposta. No, no es pot permetre que cap càrrec electe polític es 
salti el marc legal vigent. Això ja li dono resposta. Sobre la monarquia, miri: les 
institucions que tenim en aquests moments són fruit d’un pacte molt majoritari. De 
l’any 1978, efectivament. Ja sé que em diran allò del règim del 78. Per modificar 
aquestes qüestions es necessita, com a mínim, una majoria semblant a la que ho va 
dotar. I en aquests moments, lamentablement, això que vostè i jo volem respecte a 
aquesta institució, lamentablement en aquests moments, no ens dona la majoria 
suficient, com vostè sap molt bé, al Congrés dels Diputats perquè pugui haver-hi 
aquest canvi. El que no farem segur, des del Partit dels Socialistes, és imposar la 
nostra visió política saltant-nos el marc legal, que aquest sí és el fons de la qüestió, i 
no em digui que fujo d’estudi que és vostè qui ha tret la monarquia a una moció que 
res tenia a veure, crec jo. 
El senyor President, manifesta: El que hem de votar ara és el tema de la moció. Per 
tant, que parlem de la inhabilitació del president Quim Torra. Malgrat això seria 
interessant que això que defensava vostè s’intentés debatre al Parlament espanyol, a 
veure si seria possible o no. És a dir, és clar, diu: «això, com que ara hi ha un règim, 
que és el del 78,i una Constitució que imposa el que imposa». Llavors la pregunta 
seria la següent. És a dir: vostès per què no ho proposen al Parlament? Per què no 
ho debatem? I si es debat... No hi entraré més. 
La senyora Paneque, respon: Si em permet. Debatre no vol diu guanyar la votació. 
Vostès al Congrés dels Diputats ho treuen tantes vegades com volen. Per tant, no em 
digui que no es debat. El que vostès no tenen és la majoria suficient i necessària per 
tirar-ho endavant. 
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El senyor President, diu: Sí, però vostès no permeten debatre-ho. Passem a la 
votació de la moció. 
La senyora Paneque, respon: Som des de les 12 debatent aquí a la Diputació. Per 
tant, des de les 12... 
El senyor President, manifesta: Senyora Paneque. Vots en contra de la moció? 
Abstencions? Vots a favor de la moció? 23 vots a favor, 4 vots en contra, cap 
abstenció. Queda aprovada la moció. Sinó, no acabaríem mai, perdonin.  
 
Es sotmet a votació la moció, amb les esmenes proposades incorporades, del 
contingut literal següent: 
 
“L’objectiu d’aquesta moció es manifestar el rebuig de forma rotunda i contundent a la 
decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, 
Hble. Sr. Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant 
els nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es 
situa per damunt de la democràcia.  
 
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i 
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món local català tenim la necessitat 
d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.  
 
Per tot això, els partits que conformem l’equip de govern de la Diputació de Girona, 
proposa al Ple de la Corporació l’aprovació de la següent moció:  
 

1.Creiem fermament en la democràcia. I per aquest motiu, només entenem un 
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els 
principis bàsics d’aquest ordre social.  

 
2.Exigim el respecte absolut pels drets fonamentals. Uns drets inherents a totes 

les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, 
econòmiques, polítiques, ideològiques... El dret d’expressió és un d’aquests 
drets fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les 
maneres. 

 
3.Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la 

nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per 
part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que 
ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i 
que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, 
els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política 
contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i 
també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord 
amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per 
defensar, de forma legítima, la República Catalana.  

 
4.Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni 

garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i 
que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci 
política.  En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders. 
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5.Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è 

president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap 
delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència 
totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de 
diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. 
Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra, que ha patit 
dos processos judicials injustos per defensar, des de la màxima institució del 
nostre país, la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret 
d’autodeterminació.  

 
6.Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres 

representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes 
i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos 
la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la. 

 
7.Reiterem el nostre compromís amb la República Catalana. Continuarem 

treballant, des de cada poble i cada ciutat, per materialitzar l’estat català, un 
projecte que compta amb el suport majoritari de la població, que ho ha 
expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre 
de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels tractats 
internacionals ,i per aquest motiu demanem que cessi la persecució 
injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme 
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests 
moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la 
cultura i les institucions. 
 

8.Manifestar igualment el rebuig de la Corporació a la sentència del TSJC,  de 20 
mesos inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic i una multa de 30.000 € als 
membres de la Mesa del Parlament de Catalunya Lluís Corominas, Anna 
Simó, Lluís Guinó i Ramona Barrufet, per permetre el debat parlamentari.  

 
9.Fer tramesa d’aquesta moció al Departament de la Presidència de la Generalitat 

de Catalunya, a la presidència del Parlament de Catalunya, a l’oficina del Molt 
Honorable President Quim Torra i a l’Associació de Municipis per la 
Independència.” 

 
S’APROVA per 23 vots a favor(JxCat, ERC, CUP, IdS i TxE) i 4 vots en contra (PSC) 
 
24. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
25. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor President, comenta: I no sé si hi ha algun prec, alguna pregunta. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, diu: Jo voldria fer una pregunta 
ràpida. 
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El senyor President, respon: Sí, senyora Pèlach. Si no n’hi ha cap per part del senyor 
Motas o la senyora Saladich. No? Doncs passi vostè. Endavant. 
La senyora Pèlach, manifesta: Sí, en el ple del mes de setembre es van rebre 
comptes de les justificacions de les assignacions econòmiques dels grups polítics de 
la Diputació. Ho recordaran bé. Vam tenir una mica de debat en relació al tema de 
transparència, si això apareixeria públicament. D’acord, hem pogut consultar la 
pàgina web i comprovar que, enguany, per primer any, això ha aparegut publicat al 
web de transparència. Ho celebrem. Però sí que els hem de dir que mentre a alguns 
grups polítics consta el detall de les despeses i les factures corresponents, en d’altres 
no hi consten aquestes factures que justifiquen la despesa realitzada. Llavors, ens 
preguntem, perquè entenem que això, almenys era la petició que feien els grups 
polítics i vam haver d’entregar aquesta informació, per què no és públic? Si és perquè 
aquests grups polítics no han presentat aquesta documentació significativa i, si és 
així, si se’ls hi ha requerit que la presentin. Moltes gràcies.  
El senyor President, respon: Només una petita intervenció en aquest sentit, que vostè 
coneix bé. És a dir, evidentment que la informació s’ha de remetre, evidentment que 
remet, però evidentment que conté dades personals que fer-les públiques podria faltar 
en aquest cas a la que seria la llei de protecció de dades. En tot cas, el que es 
compleix en el web és el que està marcat i, per tant, celebrem que això sigui 
d’aquesta manera, com vostè ha manifestat. 
La senyora Pèlach, manifesta: En alguns grups polítics sí que [...] la diferència no 
l’acabem d’entendre o no creiem que respongui a temes... 
El senyor President, diu: Ho acabarem de mirar i li contestarem a això. Gràcies. 
Alguna qüestió més? 
La senyora Pèlach, respon: No, ja està. Merci. 
El senyor President, diu: Sí, la senyora... no? Si, la senyora Ventura? No, s’ha 
desconnectat. No hi ha res més, cap més pregunta? Digui, senyora Ventura, digui. 
La diputada del grup del PSC, senyora Bea Ventura, intervé i manifesta: Hola, bon 
dia. Senyor president, com ha diu avui que les carreteres han de ser segures i que no 
podem jugar amb la seguretat de les carreteres. La meva pregunta va lligada amb 
això i he començat així. Al pla d’actuació ens vau informar que hi havia una actuació 
prevista de posar les biondes, dos mil i escaig metres, en una carretera. I a nosaltres 
ens agradaria, als socialistes, i suposo que a tots els que som aquí asseguts, que 
tinguéssim un calendari a disposició amb la previsió de col·locar la resta de biondes 
que falten a les carreteres de la Diputació. Hi ha motoristes que quan tenen un 
accident es fan mal i així podrien prevenir que aquests motoristes tinguessin una 
cama trencada i no una mort. A veure si m’ho podrien contestar, a veure quina 
previsió tindríem per tenir aquest calendari elaborat. 
El senyor President, respon: Bé, a veure, per centrar-ho, senyora Ventura. 
Evidentment, preval la seguretat. Ho he dit i em reafirmo en aquest tema. Dos. No 
totes les carreteres han de tenir el 100 % de biondes. No és així. Tres. Nosaltres cada 
any fem una planificació d’un pressupost d’aproximadament 8-10 milions d’euros 
d’inversions en carreteres, no? Entre ells hi ha tot. Tot el que seria la inversió en 
carreteres. Evidentment hi ha les partides de manteniment en el pressupost ordinari, 
no? Per tant, traslladem aquesta petició seva a carreteres a fi i efecte que quan 
tinguin la programació els pugui informar. Moltes gràcies. Senyor Casellas. 
La diputada senyora Ventura, respon: Gràcies. 
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Pere Casellas, manifesta: Sí, gràcies, 
president. Per anar de pressa, és evident que la Diputació, i arrel de la taula de la 
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COVID i altres han mobilitzat molts recursos pels ajuntaments. Però alhora estem 
veient que es dona una situació, ara mateix ho llegim a premsa, que si fem un altre 
cop estat d’alarma, que si toc de queda. Estem veient els restauradors que estan 
afectats. En definitiva, els ajuntaments, forces, estan prenent mesures de reducció de 
taxes, de la via pública, d’escombraries, etcètera. Tots els negocis que estan tenint 
mal de caps. Altres ajuntaments els podem trobar que han exhaurit les seves partides 
destinades a despeses socials. Bé, sembla que estem davant d’aquesta segona 
onada, jo el que porto és gairebé un prec, més que una pregunta. És que ens 
comencem a plantejar ja des de la Diputació quins recursos podrem mobilitzar en cas 
que sigui necessari que això que està passant vagi una mica més enllà que, la veritat 
és que en té tota la pinta. He vist l’estat d’execució del pressupost que ens van fer 
arribar i penso que allà segur que podran trobar algun recurs per fer això en el 
moment que sigui necessari, que ni tan sols l’hagi identificada. I ja ho ajunto amb una 
altra cosa: m’agradaria saber si seria possible, més enllà de l’obligació legal que em 
sembla que és cada mig any, si ens poguessin fer arribar l’estat d’execució del 
pressupost, per exemple, en una periodicitat bimensual. No diré pas mensual però 
bimensual, per poder anar veient com s’està treballant, d’acord? Gràcies, president. 
El senyor President, respon: Perdó, senyor Casellas. Li dic que l’execució del 
pressupost, vostès la demanin com vulguin, i intervenció els hi prepararà. El que sí 
que és clar és que si la periodicitat és mensual o bimensual, moltes vegades és més 
complexa perquè tota la comptabilització de les qüestions. I moltes vegades sap vostè 
que recauen les justificacions etcètera al mes de novembre i per tant això a vegades 
ho pot distorsionar una mica. Però, en tot cas, a la seva disposició per quan calgui. 
Bé, miri, som conscients d’aquesta segona onada i, per desgràcia, que en puja i és 
veritat que tenim establiments tancats. Els establiments tancats dependrà dels 
governs central i de la Generalitat. En tot cas, el que us puguem ajudar, nosaltres 
som per ajudar els ajuntaments. Crec que a la primera onada això ho hem demostrat. 
Els recursos no són infinits, són finits. Com sempre, estarem a disposició dels 
ajuntaments. Ara, també ens fa falta una cosa, senyor Casellas, i a això ens hi hem 
de posar tots, vostès els que més. Que és que arreglem d’una vegada per totes el 
tema del que seria la regla de la despesa i de l’estabilitat pressupostària a fi i efecte 
de poder moure tots els romanents que hi hagi a les corporacions locals, i això ens 
ajudarà molt. Espero que realment sigui ben aviat, però en tot cas ens convé que això 
es pugui fer molt ràpid. I aquesta és una mica de dir: nosaltres estarem atents, i 
estem atents. I jo participo, els hi he donat la relació de la informació de presidència, 
participo a totes les taules hagudes i per haver respecte a la COVID, ensenyament, 
presidència, salut, vicepresidència, interior, etcètera. Per tant, procurarem a la mesura 
que això sigui possible tirar-ho endavant i sempre estar al servei dels ajuntaments i, 
per tant, de la ciutadania. Moltíssimes gràcies. 
El portaveu adjunt del grup del PSC, manifesta: Un segon, president, que potser no 
m’he explicat bé. No, jo el que estava demanant és mobilitzar recursos pels 
ajuntaments. Li posava l’exemple precisament de les condonacions que es fan en 
determinades taxes o la despesa social. I quant a l’altra evidentment que serem 
atents. Nosaltres som els primers interessats en treure’ns de sobre l’Arsal. Però 
també hem de dir que el municipalisme no és una arcàdia feliç. Jo li podria posar 
ajuntaments on no n’hi ha de romanents. 
El senyor President, respon: Doncs si estan interessats en treure la LRSAL, que ho 
proposin al Parlament, que els nostres grups al Parlament estic segur que els dos que 
estem en el govern d’aquesta corporació, i alguns que no estan al govern d’aquesta 
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corporació, estic segur que també els hi donaran tot el suport del món. En gaires més 
coses potser no, però en aquesta li ben asseguro, i veig que la senyora Pèlach riu, 
també ho confirma. Per tant, també tindran el nostre suport. Per tant, si es volen 
treure la LRSAL de sobre ara és el moment. I estic segur que ho aconseguiran, 
senyor Casellas. N’estic segur. Però, escolti, si no treuen la LRSAL de sobre, que no 
sé si hi ha gaire interès en fer-ho, el que sí li hi puc ben assegurar és que han de fer 
l’esforç amb el tema de la regla de la despesa i l’estabilitat, i una altra cosa que ens 
han de fer. Que és garantir-nos que aquest fons de 5 mil milions que comença a 
desaparèixer, va i bé i ara ja estem a 3.000, etcètera, que era per l’exercici del 2020 i 
que nosaltres el reclamàvem lliure es posi i que es transfereixi. Que els sobrants de 
2018, la liquidació positiva de 2018, que ens han de pagar abans del 31 de desembre 
i que normalment la paguen al juliol, i som a octubre i no hi ha previsió, que la paguin, 
que són 4 milions, em sembla, per aquesta casa. Que les aportacions i entregues a 
compte de 2021 a efectes de tancar el pressupost també ens les garanteixin i se’ls hi 
digui al ministeri corresponent, que és el d’Hisenda en aquest cas, i ens diguin «l’any 
que ve, tal». I llavors segurament que amb molta més fiabilitat podrem expressar tot 
allò que vostè ha manifestat i que nosaltres en som igual de defensors que en siguin 
vostès. Però li dic que estarem atents i només faltaria de no ajudar els ajuntaments en 
tot allò que puguem.Moltíssimes gràcies pel seu interès, que estic segur que és el de 
tots, però que tots hem de fer els nostres deures a cada casa. Alguna cosa més? No? 
Doncs s’aixeca la sessió. Moltíssimes gràcies. 
 
El senyor president aixeca la sessió a tres quarts menys cinc minuts de tres de la 
tarda el contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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