
Número: 201 
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària, telemàtica i per videoconferència
Data: 22 de desembre de 2020
Hora: 12:00
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 202160

Hi assisteixen

President Miquel Noguer i Planas
Vicepresidents Pau Presas i Bertran

Albert Piñeira i Brosel
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer

Maria Àngels Planas i Crous
Diputats/Diputades Jordi Camps i Vicente

Jaume Dulsat i Rodríguez
Roser Estañol i Torrent
Eduard Llorà i Cullet
Jordi Masquef i Creus
Montserrat Mindan i Cortada
Josep Sala i Leal
Jordi Xargay i Congost
Joaquim Ayats i 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

Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas
Interventora Núria Josa i Arbonès

Amb el següent
ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i  aprovació,  si  escau,  dels  esborranys de les
actes  de  les  sessions  ordinària  i  extraordinària
anteriors, que varen tenir lloc el dia 24 de novembre de
2020

2 Decrets corresponents al mes anterior
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3 Ratificació de la resolució d'aprovació destí del 0,30%
de  la  massa  salarial  2019  de  l'organisme  autònom
Conservatori  de  Música  Isaac  Albéniz.  Secretaria
General 

2020/A010101/10079

4 Informació de la Presidència

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5 Donar compte de l’aprovació del Pla anual de control
financer  de l’exercici  2021 elaborat  per  la  Intervenció
General. Intervenció-Control Financer

2020/F030100/8129

6 Aprovació  de  la  Política  d'identificació  i  signatura
electrònica de la Diputació de Girona i del seu sector
públic institucional. Secretaria General

2020/H030600/9363

7 Designar  representant  a  la  Comissió  Tècnica
d'Informació  Geogràfica  de  l'Administració  Local  de
Catalunya (CT2). Secretaria General

2020/G030108/9958

8 Proposta d’aprovació de l’increment del límit quantitatiu
establert  en  l’article  174.3  del  Reial  decret  legislatiu
2/2004,  pels  imports  i  aplicacions  pressupostàries
destinades a la convocatòria 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. Promoció i
desenvolupament econòmic local

2020/X020100/9877

9 Aprovació de la modificació de les bases reguladores
de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural. Assistència i Cooperació als Municipis

2020/X020100/9761

10 Modificació les bases reguladores del procediment de
concessió  directa  de  subvencions  per  a  despeses
municipals  extraordinàries  del  Servei  d’Assistència  i
Cooperació  Municipal.  Assistència  i  Cooperació  als
Municipis

2019/X020100/8912

11 Aprovació  segona  addenda  pròrroga  conveni  Col·legi
d'Arquitectes  de  Catalunya  i  Diputació  de  Girona,
mitjançant el qual es formalitza l'encàrrec de gestió de
l'assessorament  tècnic  de  supervisió  de  projectes.
Assistència i Cooperació als Municipis

2018/X020100/788

12 Aprovació Pla de Serveis d'assistència en Participació
Ciutadana,  Bon  Govern  i  Transparència.  Participació
Ciutadana, Bon Govern i Transparència.

2020/X020200/9856

13 Aprovació  Bases  específiques  reguladores  de
subvencions  per  a  polítiques  de  foment  de  la
participació  ciutadana.  Participació  Ciutadana,  Bon
Govern i Transparència

2020/X020100/9672

14 Modificació de les bases específiques reguladores de 2020/X020200/9938
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subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats
públiques locals, entitats municipals descentralitzades i
entitats  sense  ànim  de  lucre  de  la  demarcació  de
Girona,  per  a  l’organització  d’esdeveniments  de
caràcter firal. Presidència

15 Proposta al Ple d’acceptació de la delegació acordada
per  diversos  ens  de  determinats  ingressos  de  dret
públic a favor de la Diputació de Girona i altres. Xaloc

2020/A010301/9968

16 Ratificació de la resolució de la presidència delegada de
XALOC de data 17 de novembre de 2020,  relativa a la
modificació de la Relació de llocs de treball per a 2020
de XALOC. Xaloc 

2020/A010301/9968

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

17 Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  per  a  la
concessió de subvencions per al foment de programes i
projectes  educatius  en  l’àmbit  de  les  comarques
gironines. Cooperació Cultural 

2020/X020100/9844

18 Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de
subvencions de la Diputació de Girona als municipis de
fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al
finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants
municipals. Cooperaciò Cultural 

2020/X020100/9845

19 Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de
subvencions  als  centres  de  conservació,  difusió  i
interpretació  del  patrimoni  cultural  i  la  memòria
històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos
educatius  de  la  Diputació  de  Girona.  Cooperació
Cultural 

2020/X020100/9846

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

2020/X020100/9848

21 Aprovació  de  les  bases  reguladores  per  al  Cicle  de
Concerts de Música de Cobla. Cooperació Cultural

2020/X020100/9842

22 Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  per  a  la
concessió de subvencions per al  foment de projectes
culturals  als  museus  de  les  comarques  gironines.
Cooperació Cultural

2020/X020100/9839

23 Aprovació  inicial  de les  Bases de subvencions per  al
finançament de les activitats i projectes culturals de les
Oficines Joves. Cooperació Cultural

2020/X020100/9840

24 Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de
subvencions per a la creació de públics per a la cultura.
Cooperació Cultural 

2020/X020100/9841
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25 Aprovacio de les Bases reguladores per a la concessió
de  subvencions  per  a  la  programació  estable
professional dels  equipaments  escènics  i  musicals
multifuncionals E3. Cooperació Cultural

2020/X020100/9838

26 Aprovació de les Bases reguladores de subvencions per
a  activitats  dels  centres  i  instituts  d'estudis  locals  i
comarcals. Comunicació Cultural

2020/X020100/9971

27 Aprovar  les Bases reguladores de subvencions per  a
edicions  dels  centres  i  instituts  d'estudis  locals  i
comarcals. Comunicació Cultural

2020/X020100/9972

28 Aprovar les Bases reguladores de subvencions per al
foment de produccions editorials. Comunicació Cultural

2020/X020100/9981

29 Aprovació de les bases de subvencions per a edicions
d'interès local  editades per  ajuntaments.  Comunicació
Cultural 

2020/X020100/9980

JUNTA DE PORTAVEUS

30 Aprovació  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració
interadministrtiva entre el Dept. de Treball, Afers Socials
i Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió Centre
de dia Les Bernardes de Salt, CN/3987. Acció Social

2020/X020200/10001

31 Moció  del  grup  del  PSC per  promoure  els  Plans  de
recuperació amb Fons Europeus. 

2020/A010101/10079

32 Moció  del  grup  de  la  CUP per  l'impuls  d'una  Xarxa
d'atenció al Sensellarisme a les comarques gironines. 

2020/A010101/10079

33 Mocions d'Urgència

34 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El senyor President, dona la benvinguda als assistents i manifesta: Anem a començar
aquesta sessió plenària del mes de desembre, l’última d’aquest any 2020.

1. Lectura  i  aprovació,  si  escau,  dels  esborranys  de  les  actes  de  les
sessions ordinària i extraordinària anteriors, que varen tenir lloc el dia 24
de novembre de 2020.

S’APROVEN, per unanimitat, els esborranys de les actes de les sessions ordinària i
extraordinària  anteriors,  que  varen  tenir  lloc  el  dia  24  de  novembre  de  2020,
prèviament  trameses  als  senyors  diputats  i  a  les  senyores  diputades.

2. Decrets corresponents al mes anterior

S’informa dels decrets corresponents al mes de novembre de 2020, numerats del núm.
2966 al núm. 3416.
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3. Ratificació de la resolució d'aprovació destí del 0,30% de la massa salarial
2019  de  l'organisme  autònom  Conservatori  de  Música  Isaac  Albéniz
(exp.422/2020).  Secretaria  General  -  2020/A010101/10079

La corporació, ratifica per unanimitat, la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de
ratificació del Ple de la Diputació de Girona, de la resolució de la vicepresidència, pd
de data 15 de desembre de 2020, d’aprovació destí  0,30% massa salarial de l’any
2019 de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz: 

“L’article  3  DOS  del  Real  Decret  llei  2/2020,  de  21  de  gener  de  2020,  pel  qual
s’aproven  mesures  urgents  en matèria  de retribucions en l’àmbit  del  sector  públic
disposa respecte  les retribucions del personal al servei del sector públic: “A més, es
pot autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa salarial per a,
entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o
l’eficiència,  la  revisió  de  complements  específics  entre  llocs  amb  funcions
equiparables,  l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de
pensions”.
Vist  que el  passat  26 d’octubre de 2020 es va acordar  amb la representació dels
treballadors del conservatori  que el  destí  del fons addicional del 0,30 de la massa
salarial de l’any 2019, s’utilitzés per la revisió de complements específics entre llocs
amb funcions  equiparables  i  l’homologació  de  complements  de  destí  del  personal
d’administració i serveis del conservatori i amb el sobrant incrementar el complement
de lloc dels professors de forma lineal tenint  en compte el  percentatge de la seva
jornada de treball setmanal 
El destí del 0,30% de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac  Diputació
de Girona es reparteix per a realitzar les modificacions en els següents llocs de treball:
1) Personal Docent (professors de música): pagament en concepte de diferències del
complement de lloc de treball de forma lineal tenint en compte el percentatge de la
jornada de treball setmanal de cada professor l’any 2020.
2)  Auxiliars  administratius:  modificació  del  complement  de destí  de  13  a  14  i
modificació del complement específic que passarà a ser de 7.995,23 euros anuals.
3) Administratius: modificació del complement específic que passarà a ser de 7.995,23
euros anuals.
El nombre de beneficiaris i import anual és:

Lloc de treball
Núm.
Treballador
s

Import anual

Personal  docent  (professors
de música)

63
5,016,30€    (a  repartir  segons
percentatge de la  jornada setmanal
de cada professor)

Auxiliars  administratius  (canvi
de destí)

3
751,76€  (segons percentatge de la
jornada setmanal de cada empleat

Auxiliars  administratius  (canvi
específic)

3
281,62€  (segons  percentatge  de  la
jornada   setmanal de cada empleat)

Administratius   (canvi
específic)

1 210,84€ per un sol empleat

TOTAL 6,260,52€
Aquests imports anuals es faran efectius en la nòmina de desembre de 2020 de forma
proporcional als mesos treballats durant l’any 2020 pels empleats que es relacionen a
l’annex 1.
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Finalment, el punt sisè de l’acord relatiu a la modificació de la plantilla i quadre de llocs
de treball de la Diputació i dels seus ens dependents, de data 10 de desembre de
2019,  va  acordar  autoritzar  al  president  de  la  Corporació  executar  l’acord  que
determini  l’augment  de  les  retribucions  establertes  per  les  corresponents  lleis  de
pressupostos o normativa que la substitueixi en relació a les retribucions dels empleats
públics, en tant que el  Ple acorda l’aprovació del sostre màxim de les retribucions
complementàries de conformitat  amb les previsions de  l’Acord per a la millora de
l’ocupació. 
D’acord  amb els  antecedents,  amb l’informe esmentat  i  amb la  fiscalització  prèvia
limitada de la intervenció, i de conformitat amb l’article 13 dels Estatuts de l’Organisme
Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, i d’acord
amb la resolució de la Presidència de data 6 d’agost de 2019, de delegació de les
competències a favor del Vicepresident, 
RESOLC
Primer. Actualitzar en els imports indicats el complement específic i el complement de
destí del personal laboral adscrit a la unitat de personal d’administració i serveis de
l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona i
el pagament de diferències del complement de lloc de treball a la unitat de personal
docent (professors de música que consta en la Relació de Llocs de Treball,  aprovada
en sessió plenària de 10 de desembre de 2019. 
Aquest acord es realitza en aplicació de l’article 3. DOS del Reial Decret llei 2/2020, de
21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions
en l’àmbit del sector públic i l’Acord del Consell de Ministres de la mateixa data. 
Els efectes econòmics d’aquest increment retributiu seran des del dia 1 de gener de
2020.
Segon.- Ratificar el present acord en el proper Ple de la Diputació que es celebri.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

4. Informació de la Presidència

Assistència telemàtica o presencial als actes representatius: 
 A Calonge, a la inauguració del 3r Congrés d’Emprenedoria ALTAMAR de Calonge

i Sant Antoni.
 A Girona, a la visita de l’exposició Corominas, 50 anys d’Art.
 A Ripoll, a l’acte de presentació de la Temporada d’Hivern responsable 2020-2021

al Pirineu de Girona i a la Commemoració del centenari de TEISA.
 Al  Debat  2020  de  la  Taula  Gironina  de  Turisme:  El  turisme  a  les  comarques

gironines: reptes de futur. 
 A Anglès, a la presentació del llibre El Ter. Dits i fets del transvassament. 
 A la Taula rodona sobre la Contribució de la Generalitat i les Diputacions catalanes

a l’Agenda 2030.
 A la presentació del Quadern de Banyoles: Sant Martirià, Cos Sant de Banyoles. 
 A la presentació del PAO (Pla d’Accions i Objectius del Patronat de Turisme pel

2021).
 A Blanes, visita a l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals).
 A Besalú, a l’obertura oficial de Circusland Besalú: el Palau Internacional de les

Arts del Circ. 
 A Girona, a la presentació del llibre de l’Hospici a Girona(1769-1963): Silencis i

paraules d’un món en reclusió.
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Visites telemàtiques o presencials: 
 Amb els alcaldes i alcaldesses de: Planoles, Calonge, Portbou, Torroella de Fluvià,

Figueres, Riells i Viabrea, Arbúcies, Vilablareix i Begur.
 Amb l’Hble. Sr. Bernat Soler, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i

Transparència de la Generalitat de Catalunya. 
 Amb  l’Hble.  Sra.  Àngels  Ponsa,  consellera  de  Cultura  de  la  Generalitat  de

Catalunya.
 Amb el Sr. Lleïr Daban, delegat del Govern de la Generalitat a Mèxic. 
 Amb  el  Sr.  Joan  Manel  Loureiro,  president  del  Consell  Comarcal  del  Baix

Empordà.
 Entitats i particulars: 17.

Reunions de treball telemàtiques o presencials: 
 Ple extraordinari.
 Reunió de la Taula d’Emergència Social, convocada pel Síndic de Greuges. 
 Comissió de Cooperació Local de Catalunya. 
 Patronat de la Fundació Josep Pla. 
 Juntes de Govern.
 Junta de Govern del Consorci Costa Brava.
 Ple del Consorci de la Costa Brava. 
 Taula de Treball Covid-19 de la Diputació de Girona.
 Consell d’Administració ABASTEM
 Consell d’Administració d’EMACBSA
 Patronat de Fira de Girona.
 Comitè executiu de l’ACM.
 Consell d’Administració del Patronat de Turisme.
 Consell Assessor General del Patronat de Turisme.
 XXII Assemblea de l’ACM.
 Ple del Diplocat.
 Junta de Portaveus. 
 Reunió de la consellera de Salut amb el Món Local: Regió Sanitària de Girona.
 Reunions setmanals 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. 
 Mitjans de comunicació: TV Girona, programa Connecti.cat.
 Rodes de premsa:
 Presentació 800 accions alineades ODS.

Tot seguit, el senyor President manifesta que expressem el nostre condol més sentit
als familiars dels morts de l’incendi d’una nau a Badalona. 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMARTIVES

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

5. Donar compte de l’aprovació del Pla anual de control financer de l’exercici
2021 elaborat per la Intervenció General.  Intervenció – Control Financer-
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2020/F030100/8129

“ANTECEDENTS

En data 1 de juliol de 2018 va entrar en vigor el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local
(RCIL), el qual té per objecte el desplegament reglamentari previst en l'article 213 del
text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  aprovat  per  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).

El règim de control intern establert al RCIL es regula sobre la base de l'experiència en
l'exercici  d'aquesta  funció  per  part  de  la  Intervenció  General  de  l’Administració  de
l’Estat (IGAE)  configurant, per tant, un model consistent amb l'establert per al sector
públic estatal i que s’exercirà per l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció
interventora i el control financer.

Amb  la  finalitat  de  planificar  l’execució  del  control  financer,  l’article  31  del  RCIL
estableix  que  l’òrgan  interventor  ha  d’elaborar  un  Pla  Anual  de  Control  Financer
(PACF) que reculli les actuacions de control permanent i auditoria pública que s’han de
dur a terme durant l’exercici.

D’acord  amb l’article  31.2  del  RCIL,  el  PACF inclourà  totes  aquelles  actuacions a
realitzar per l’òrgan interventor derivades d’una obligació legal i les que anualment es
seleccionin sobre la base d’un anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es
pretenen assolir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.

En compliment d’aquests preceptes, la Intervenció General ha elaborat el Pla Anual de
Control Financer de l’exercici 2021, que d’acord amb l’article 31.3 del RCIL serà remés
al Ple a efectes informatius.

FONAMENTS JURÍDICS

4. Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local.

5. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL).

Vistos  els  antecedents  i  els  fonaments  jurídics  anteriors,  la  Comissió  Informativa
d’Hisenda,  Administració,  promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple la informació següent:

PRIMER:  DONAR COMPTE de l’aprovació del Pla Anual de Control Financer 2021
adjuntat com a Annex 1 a aquesta proposta.

ANNEX 1. PLA ANUAL CONTROL FINANCER EXERCICI 2021

a) OBJECTIUS 

Amb la finalitat de planificar l’execució del control financer, l’article 31 del Reial Decret
424/2017, de 28 d'abril,  pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del sector públic local (RCIL) estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un
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Pla Anual de Control  Financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control
permanent  planificat  i  auditoria  pública  a  realitzar  durant  l'exercici,  ja  sigui  perquè
deriven d'una obligació legal o perquè es seleccionin anualment sobre la base d'una
anàlisi  de  riscos  consistent  amb  els  objectius  que  es  pretenguin  aconseguir,  les
prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles. 

Aquest pla forma part del model control implementat a la Diputació de Girona i les
seves  entitats  dependents  amb  la  finalitat  d’assegurar,  d’una  forma  raonable  i
proporcionada al pressupost de la entitat, el control efectiu d’almenys el vuitanta per
cent  del  pressupost  general  consolidat  de  l'exercici  mitjançant  l'aplicació  de  les
modalitats de funció interventora i control financer. En el transcurs de tres exercicis
consecutius i en base a una anàlisi prèvia de riscos, s’haurà d'haver assolit el cent per
cent de l'esmentat pressupost. Per assolir aquests objectius se li hauran d'habilitar els
mitjans necessaris i suficients a l’òrgan interventor.

Aquest model de control te com a objectiu assolir,  mitjançant l’exercici de la funció
interventora i el control financer, un grau raonable de confiança en la presentació de la
informació financera, el compliment del marc normatiu que sigui d’aplicació i l’eficàcia i
eficiència de les activitats econòmiques-financeres que es duen a terme.

b) ÀMBIT SUBJECTIU

L’abast  subjectiu  del  PACF 2021  inclou  la  Diputació  de  Girona,  les  seves  entitats
dependents i  consorcis  adscrits.  En funció de la  modalitat  de control,  l’abast  és el
següent:

(*) Auditoria mercantil obligatòria (contractada per l’entitat)

c) ABAST TEMPORAL 

L’abast  temporal  del  present  Pla serà l’exercici  2021.  En l’elaboració del  PACF de
l’exercici 2022 s’analitzarà l’estat de les actuacions incloses en el present Pla i, en el
seu cas, la necessitat d’incorporar actuacions que puguin haver quedat pendents de
realització o el seu decaïment si fos necessari.
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L’auditoria  de  comptes  es  realitzarà  sobre  els  comptes  anuals  tancats  a  31  de
desembre de 2020. Per a la resta de treballs, la memòria de planificació concretarà el
període temporal a revisar tenint en compte l’actuació a realitzar i  la documentació
disponible,  però  intentant  que  el  període  a  revisar  sigui  el  més proper  possible  a
l’exercici actual perquè aquest sigui representatiu de la realitat existent i permeti oferir
informació rellevant a l’òrgan gestor.

d) ACTUACIONS A REALITZAR

1. Actuacions a realitzar amb caràcter obligatori

Amb caràcter obligatori es realitzaran les següents actuacions previstes en les normes
pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes
a l'òrgan interventor i que son les següents:

En matèria de control permanent planificat:

11 L’auditoria de sistemes per a verificar que els corresponents registres comptables
de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu aquesta la
Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i,  en particular, que no queden
retingudes  factures  presentades  al  punt  general  d'entrada  de  factures
electròniques  dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat en cap de les
fases del procés, establerta a l’article 12.3 de la Llei 25/2013.

12 L’informe d’avaluació  del  compliment  de  la  normativa  en  matèria  de  morositat,
previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.

13 La verificació  de l’existència  d'obligacions derivades de despeses realitzades o
béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (Compte 413) en les entitats
de les administracions públiques no subjectes a auditoria de comptes, prevista a la
DAª 3ª de la LO 9/2013.

14 El seguiment i verificació de la situació de les debilitats posades de manifest en
l'informe  resum dels  resultats  del  control  intern  de  l’exercici  anterior,  així  com
l’adequació i resultats de les mesures establertes en el Pla d’acció previst a l’article
38 del RCIL, a formalitzar pel president de la Corporació.

En matèria d’auditoria pública:

D’acord amb el que disposa l’article 29.3 del RCIL l’òrgan interventor de l'entitat local
realitzarà anualment l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals,
les  entitats  públiques  empresarials  locals,  les  fundacions  del  sector  públic  local
obligades a auditar-se per la seva normativa específica i els consorcis adscrits. 

Seguint aquest criteri, el 2021 es realitzaran 8 auditories de comptes corresponents als
organismes  autònoms  Conservatori  de  Música  Isaac  Albéniz,  de  Salut  Pública
(DIPSALUT) i Xarxa local de municipis (XALOC), als consorcis adscrits Consorci de la
Costa Brava, Consorci de les Vies Verdes de Girona i el Consorci de les Gavarres i les
corresponents a l’entitat pública empresarial SEMEGA i la Fundació Casa de Cultura
de Girona.
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L’auditoria de comptes de les societats mercantils SUMAR, SL i Patronat de Turisme
Costa Brava, SA, s’executaran directament pels auditors de comptes nomenats per la
Junta general de la societat de conformitat amb la normativa mercantil,  en tant que
estan obligades a auditar-se de conformitat amb les seves normes específiques i per
tant queden per tant fora de l’abast dels treballs d’aquesta Intervenció General. 

En matèria de control financer de les subvencions i ajuts concedits:

Complementàriament als controls formals que els centres gestors duen a terme sobre
els  comptes  justificatius  que  rendeixen  els  beneficiaris  de subvencions,  es  durà  a
terme un control financer sobre una mostra dels mateixos en els termes i procediments
establerts a l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, respecte dels beneficiaris i, si escau, entitats col·laboradores per raó de
les  subvencions que pugui  concedir  la  Diputació  de Girona i  els  seus organismes
dependents. Aquests treballs inclouran la revisió d’aproximadament 60 subvencions a
distribuir  entre  entitats  públiques  i  privades.  Les  línies  i  beneficiaris  a  revisar  es
determinaran en la corresponent memòria de planificació.

2.  Actuacions a realitzar amb caràcter seleccionable

Un cop  identificades  les  actuacions  derivades  d’una  obligació  legal,  assignats  els
recursos  necessaris  per  a  realitzar-les  i  vist  l’informe d’intervenció  de  data  18  de
setembre de 2020 en el que es realitza la corresponent anàlisi de riscos consistent
amb els objectius d’aquest pla, les prioritats establertes i la capacitat dels recursos
disponibles,  per  l’exercici  2021  es  prioritzen  les  actuacions  que  s’indiquen  a
continuació. 

En matèria de control permanent planificat:

En matèria d’auditoria pública:

11

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



En matèria de bona gestió:

No es preveuen.

a) MITJANS DISPONIBLES

Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció general no
són suficients per afrontar la realització de les actuacions previstes en el present Pla,
les  actuacions  de  control  permanent  obligatori  planificat  i  control  financer  de
subvencions previstes en aquest Pla es duran a terme directament per la Intervenció,
sense perjudici de la col·laboració que resulti necessària, mentre que les actuacions
previstes  en  matèria  d’auditoria  pública  es  realitzaran  a  través  del  corresponent
procediment de contractació de firmes privades d’auditoria, d'acord amb allò previst en
l'article  34 del  RCIL.  En tot  cas,  tots  els  treballs  seran dirigits i  supervisats per la
Intervenció. 

Als efectes d’allò previst en els articles 4.3 i 34.1 del RCIL es fa constar que, per a la
realització  de les actuacions de control  financer  previstes en el  present  Pla,  en el
pressupost de la Diputació de Girona per l’exercici 2021 s’ha de consignar un import
mínim de 55.000 €

b) EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER

L’execució  dels  treballs  de  control  financer,  ja  siguin  en  la  modalitat  de  control
permanent o d’auditoria pública, incloses en el present Pla es realitzaran per l’òrgan
interventor de forma continua o amb posterioritat, d’acord amb de que preveu el RD
424/2017 i les normes tècniques de control financer i auditoria pública dictades per la
IGAE, amb les particularitats establertes per la Llei general de subvencions en matèria
de subvencions i ajudes públiques.

Abans  de  començar  les  actuacions  descrites  anteriorment,  la  Intervenció  General
aprovarà una memòria de planificació dels treballs concretant, entre d’altres, l’abast i
objectius del treball, el règim jurídic aplicable, l’equip de treball, el calendari previst per
l’execució per a les diferents fases del treball i els programes de treball a utilitzar. 

D’acord  amb  l’art.  35  del  RD  424/2017  el  resultat  de  les  actuacions  de  control
permanent i d’auditoria pública es documentarà en informes escrits, en els quals s’han
d’exposar de manera clara, objectiva i ponderada els fets comprovats, les conclusions
obtingudes i, si s’escau, les recomanacions sobre les actuacions objecte de control.
L’estructura, el contingut i la tramitació 

dels informes esmentats s’han d’ajustar al que estableixin les normes tècniques de
control financer i  auditoria dictades per la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat.
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c) MODIFICACIÓ DEL PLA

La Intervenció General podrà modificar el present PACF a conseqüència de l’execució
de controls,  en virtut  de sol·licitud o mandat legal,  variacions en l'estructura de les
entitats  objecte  de control,  insuficiència  de mitjans  o  per  altres  raons degudament
ponderades.

d) INFORMACIÓ AL PLE

Del present Pla, així com les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al Ple
de la Corporació.

D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els informes definitius que
resultin  de  les  actuacions  incloses  en  el  present  Pla,  conjuntament  amb  les
al·legacions efectuades per les àrees o entitats quina gestió sigui objecte del control,
seran enviats,  a través del president,  al  ple de la corporació pel seu coneixement.
Aquesta  informació  es  lliurarà al  ple  conjuntament  amb l’informe resum anual  que
inclourà els resultats més significatius de l’execució del Pla, en aplicació de l’article 37
del RCIL.

Igualment, de conformitat amb l’article 36.2 del RCIL la informació comptable de les
entitats del sector públic local i,  en el seu cas, els informes d’auditoria de comptes
anuals, s’hauran de publicar en la seu electrònica.

e) PUBLICITAT DEL PLA 

Aquest pla serà publicat en el Portal de transparència de la Diputació de Girona, en
virtut  del  que  estableix  l’article  6  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

El  senyor  President,  pren  la  paraula  i  manifesta  que  passaríem als  punts  de  les
comissions  informatives.  Comissió  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica i
Cooperació Local. El primer punt seria el punt 5è de l’ordre del dia, donar compte de
l’aprovació del Pla anual de control financer de l’exercici proper al 2021 elaborat per la
Intervenció General. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planas. 
La vicepresident i diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria
Àngels Planas, intervé i du: Sí, moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Bé,
com ha dit  el  president  donem a compte l’aprovació d’aquest  Pla anual de control
financer. Al juliol del 2018 va entrar en vigor el Reial decret pel qual regulava aquest
règim de control intern de les entitats del sector públic i local, per donar compte en
aquest compliment d’aquests preceptes, la Intervenció General ha elaborat el Pla anal
de control financer que vostès disposen a l’expedient a l’Annex 1 de l’expedient del
ple.  Aquest  Pla  el  que  forma  part  és  d’aquest  control  que  s’ha  implementat  a  la
Diputació de Girona i les seves entitats dependents amb la finalitat d’assegurar i amb
l’objectiu  també  d’assolir,  mitjançant  l’exercici  de  la  funció  interventora,  el  control
financer, que assolim un grau raonable de confiança en la presentació de la informació
financera, al compliment del marc normatiu que sigui d’aplicació i també, l’eficàcia i
l’eficiència de les activitats econòmiques financeres que es duen a terme. Moltíssimes
gràcies, president. 
El senyor President, manifesta: Moltíssimes gràcies. És donar compte, si no hi ha cap
consideració per part de ningú.
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El Ple de la Corporació queda assabentat.

6. Aprovació  de  la  Política  d'identificació  i  signatura  electrònica  de  la
Diputació  de  Girona  i  del  seu  sector  públic  institucional.  Secretaria
General-2020/H030600/9363

“Atès que d’acord amb el cronograma d’implantació de l’Administració Electrònica a la
Diputació  de  Girona  i  el  seu  sector  públic  institucional  cal  aprovar  una  política
d’identificació i signatura electrònica. 

D’acord  amb l’avantprojecte  de  Política  d’identificació  i  signatura  electrònica  de  la
Diputació de Girona i del seu sector públic institucional, redactat conjuntament per la
Secretaria  General  i  el  centre  gestor  de  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència. 

Atès  el  que  disposa  la  Llei  6/2020,  d’11  de  novembre,  reguladora  de  determinats
aspectes dels serveis electrònics de confiança, publicada en el BOE número 298, de
12 de novembre de 2020. 

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 la  Política d’identificació i  signatura electrònica de la  Diputació de
Girona i  del  seu sector  públic  institucional,  el  contingut  de la  qual  es  transcriu  tot
seguit:

“POLÍTICA D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA  I  ELS  ENS  QUE  FORMEN  PART  DEL  SEU  SECTOR  PÚBLIC
INSTITUCIONAL

1. Introducció
El Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de
2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions
electròniques  al  mercat  interior  i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva  1999/93/CE  (en
endavant ReIDAS), té com a objectiu principal reforçar el mercat únic europeu atorgant
un nivell de seguretat adequat als mitjans d’identificació, signatura electrònica i serveis
de confiança. Es tracta d’una norma d’aplicació directa en l’àmbit de la Unió Europea
que estableix les condicions amb les quals els estats membres hauran de reconèixer
els mitjans d’identificació de les persones físiques i jurídiques pertanyents a un sistema
d’identificació electrònica de qualsevol d’aquests estats. Així mateix, estableix i regula
les normes per als  serveis de confiança i  les transaccions electròniques,  i  el  marc
jurídic per a les signatures electròniques, els segells electrònics, els segells de temps,
els documents electrònics, els serveis d’entrega electrònica certificada i  els serveis
certificats per a l’autenticació de llocs web. 

Una política de signatura electrònica i de certificats és, d’acord amb el Reial decret
4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat  en
l’àmbit  de  l’Administració  electrònica  (ENS),  el  conjunt  de  normes  de  seguretat,
organització,  tècniques  i  legalitat  per  determinar  com  es  generen,  verifiquen  i
gestionen  les  signatures  electròniques  incloent-hi  les  característiques  exigibles  als
certificats de signatura. 
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Amb caràcter general, una política de signatura electrònica és el document legal que
conté una sèrie de normes relatives a la signatura electrònica, organitzades al voltant
dels  conceptes  de  generació  i  validació  de  signatura,  en  un  context  particular
(contractual, jurídic, legal), definint les regles i obligacions de tots els actors involucrats
en el procés. L'objectiu és determinar la validesa de la signatura electrònica per a una
transacció en particular, especificant la informació que ha d'incloure la persona signant
en el procés de generació de la signatura i la informació que s'ha de comprovar en el
procés de validació.

L’article  18.2 de l’ENS estableix  que les  administracions  públiques  han d’aprovar  i
publicar una política de signatura electrònica i de certificats sobre la base de la Norma
tècnica d’interoperabilitat de política de signatura i segell electrònics i de certificats de
l’Administració,  aprovada per Resolució del  27 d’octubre de 2016 per la Secretaria
d’Estat d’Administracions Públiques. 

De la  mateixa  manera,  el  Reial  decret  3/2010,  de 8  de gener,  pel  qual  es  regula
l’Esquema  Nacional  de  Seguretat  en  l’àmbit  de  l’Administració  electrònica,  també
estableix,  a  l’article  33  i  a  l’annex  II,  corresponent  a  mesures  de  seguretat,  la
necessitat  de  disposar  d’una  política  de  signatura  electrònica  i  de  certificats  que
concreti els processos de generació, validació i conservació de firmes electròniques,
així  com els requisits exigibles als sistemes de firma electrònica,  als certificats, als
serveis de segellat de temps i a la resta d’elements de suport de la signatura com a
mesura de protecció (mp. info. 4). 

L’Esquema  Nacional  de  Seguretat  i  l’Esquema  Nacional  d’Interoperabilitat  també
despleguen  la  Llei  11/2007,  de  22  de  juny,  d’accés  electrònic  dels  ciutadans  als
serveis  públics,  en  aspectes  puntuals  relacionats  amb  la  gestió  dels  sistemes
d’informació de les administracions públiques i d’acord amb la remissió legal operada
per l’article 42 d’aquesta Llei. Aquests documents estableixen unes bases comunes
per a totes les administracions públiques per tal d’assegurar la interoperabilitat entre
els sistemes d’informació tot garantint la normalització, la seguretat i la conservació de
la informació. El contingut de les disposicions de l’Esquema Nacional de Seguretat i de
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat és incorporat en els diferents apartats d’aquesta
instrucció  i,  particularment,  s’integra  en  l’avaluació  de  riscos  per  determinar  els
sistemes de signatura que es vulguin utilitzar.

Així mateix, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i
altres  mesures  de  reforma  administrativa,  a  l’article  24,  estableix  que  les
administracions públiques han d’admetre tots els certificats digitals reconeguts inclosos
a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació» (TSL) establerts a
Espanya,  publicada  a  les  seus  electròniques  de  la  Subsecretaria  del  Ministeri
d’Indústria,  Energia  i  Turisme  (actualment  Ministeri  d’Assumptes  Econòmics  i
Transformació  Digital);  la  Secretaria  General  d’Indústria  i  de  la  Petita  i  Mitjana
Empresa; la Secretaria d’Estat de Comerç; la Secretaria d’Estat de Turisme; l’Institut
de Turisme d’Espanya; la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial; la
Secretaria  d’Estat  de  Telecomunicacions  i  Infraestructures  Digitals  del  Ministeri
d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i la Secretaria d’Estat d’Energia del
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

L’entrada en vigor  de la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu
comú  de  les  administracions  públiques,  ha  accelerat  la  necessitat  de  revisar
l’estratègia tecnològica de la Diputació de Girona i, en concret, la manera de gestionar
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el  procés de signatura  electrònica  dins  de la  mateixa  corporació  i  en  relació  amb
tercers. Així mateix, l’aprovació de normativa europea i en concret del ReIDAS també
ha contribuït a la necessitat de disposar d’una política de signatura. 

Cal  destacar  que  la  Llei  39/2015  estableix,  entre  altres  obligacions  de  les
administracions públiques, la d’oferir alternatives que facilitin l’accés dels ciutadans a
la identitat electrònica. Al títol I, capítol II, fixa, amb caràcter bàsic, un conjunt mínim de
categories de mecanismes d’identificació i signatura electrònica a emprar per part de
les administracions. La Llei fa una separació entre identificació electrònica i signatura
electrònica, i simplifica els mitjans per acreditar-ne una o altra, de manera que, amb
caràcter general, només cal la primera, i s’exigeix la segona quan s’hagi d’acreditar la
voluntat  i  el  consentiment  de  la  persona  interessada.  En  aquest  nou  marc,  a  la
Diputació de Girona li interessa determinar mecanismes de signatura electrònica que
permetin garantir una seguretat suficient en l’autoria i la integritat de les actuacions
aplicant criteris de proporcionalitat per evitar que les exigències tecnològiques suposin
un fre al desplegament dels procediments electrònics.

Entre les diferències introduïdes per la Llei 39/2015, un canvi important pel que fa a la
signatura electrònica és la racionalització de les exigències criptogràfiques per facilitar
l’ús de nivells de signatura més baixos sense renunciar a la seguretat necessària per
preservar  els  drets  dels  ciutadans.  El  primer  factor  clau  és  la  reducció,  o  la
racionalització, dels mínims de seguretat criptogràfica de les signatures electròniques.
Les  exigències  de  la  Llei  11/2007  van  acabar  dificultant  el  desplegament  de  la
signatura electrònica sobretot en relació amb la interacció amb la ciutadania. En el nou
marc legal  s’ofereixen alternatives que faciliten l’accés dels  ciutadans a la  identitat
electrònica.

El segon factor és la complexitat  d’ús dels certificats digitals  per a la signatura de
documents. Els certificats electrònics —el mètode de signatura electrònica establert
inicialment  en  el  marc  de  la  Llei  11/2007—  impliquen  una  sèrie  de  limitacions
d’usabilitat,  tant  tècnicament  com  des  del  punt  de  vista  humà,  que  fan  necessari
preveure altres mecanismes de signatura en tots aquells casos que sigui possible. Cal
destacar especialment el sistema basat en la identificació de la persona que ha de
signar un document més l’acreditació de les evidències de voluntat de signatura. Tot i
això, cal tenir en compte que la signatura electrònica basada en certificats segueix
sent l’única que, d’acord amb el que s’estableix al ReiDAS, permet emetre signatures
qualificades o reconegudes. Per tant, caldrà seguir considerant aquesta tecnologia en
els  casos  que  els  criteris  de  seguretat  i  garantia  de  no  rebuig  ho  requereixin.
L’Esquema Nacional de Seguretat també dona un paper predominant als certificats
electrònics en els processos amb requeriments de seguretat de nivell alt.

La política de signatura actual desenvolupa el seguit de directrius que han de marcar
el desenvolupament del procés de signatura, i preveu que s’estableixin uns estàndards
per  signar  electrònicament  diferents  tipus  d’actes  jurídics,  la  qual  cosa  s’ha  resolt
mitjançant la definició de diferents nivells de signatura en funció de la tipologia dels
documents a què afecta, tal com es detalla a l’annex I d’aquesta instrucció.

La possibilitat que obre l’aprovació de la Llei 39/2015 i la regulació europea esmentada
quant  als  requeriments  exigits  per  a  la  identificació  i  la  signatura  en  els  tràmits
generats en l’actuació administrativa dins l’entorn electrònic, han facilitat l’aparició i la
consolidació  de  nous  serveis  adreçats  als  interessats:  les  persones  físiques,  les
persones jurídiques i la resta d’entitats sense personalitat jurídica.
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Aquests sistemes actualment són:

 idCAT Mòbil.  És  un mecanisme ofert  pel  Consorci  Administració  Oberta de
Catalunya (en endavant Consorci AOC) basat en l’enviament de contrasenyes
d’un sol ús al telèfon mòbil de l’usuari, prèviament registrat.

 Els diferents mecanismes d’identificació de la plataforma Cl@ve (Cl@vePIN,
Cl@ve Permanente...). Són sistemes d’identificació d’usuaris utilitzats i oferts
per l’Administració general de l’Estat.

Aquests  serveis  són  els  que  es  pretenen  incorporar  a  la  política  de  signatura
electrònica  de  la  Diputació  de  Girona  amb l’objectiu  final  de  facilitar  les  relacions
electròniques  amb  la  ciutadania  i  aprofundir  en  una  millor  eficiència  i  eficàcia  en
l’actuació administrativa de la corporació.

Paral·lelament a l’aparició d’aquests nous serveis d’identificació i signatura electrònica,
el Consorci AOC ha posat en marxa el servei VÀLid, un servei comú de confiança en
el qual les aplicacions de les administracions públiques catalanes poden delegar els
processos  d’autenticació  i  signatura  dels  usuaris,  d’acord  amb  els  mecanismes
d’autenticació acceptats en funció de l’actuació i el nivell de garantia exigit, de manera
que faciliten la gestió i la integració dels diferents mecanismes disponibles. VÀLid, com
a integrador  de sistemes d’identificació,  ofereix  accés,  en una sola plataforma,  als
diferents  mecanismes  d’identificació  que  els  ciutadans  poden  utilitzar  a  l’hora  de
relacionar-se  amb  les  administracions  públiques  catalanes,  entre  els  quals  hi  ha
l’idCAT Mòbil esmentat, i alhora enllaça amb la plataforma Cl@ve, des d’on es poden
validar  sistemes  d’identificació  com  Cl@ve  PIN  o  Cl@ve  Permanente,  amb  la
pretensió  d’anar  actualitzant  el  servei  amb  d’altres  que  vagin  apareixent  i  que
compleixin els criteris de seguretat exigits per la normativa vigent en cada moment.

A part de dur a terme la identificació d’usuaris, el sistema VÀLid permet associar-hi la
voluntat de signatura de documents electrònics adjuntant les evidències que acrediten
aquesta voluntat i consentiment de signatura del document electrònic, d’acord amb el
que estableix l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei 39/2015, amb la qual cosa ofereix un
mecanisme de signatura ordinària. Les signatures produïdes mitjançant aquesta funció
vinculen la identitat de la persona autenticada amb el document i amb les evidències
obtingudes durant tot el procés. Com a garantia d’aquesta vinculació i de la integritat
del conjunt, el Consorci AOC segella electrònicament totes les evidències generades
mitjançant aquest procediment.

La Llei  29/2010,  de 3  d’agost,  de  l’ús  dels  mitjans  electrònics  al  sector  públic  de
Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic;  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions  públiques  de  Catalunya,  i  l’Ordenança  general  d’administració
electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms (publicada al
BOP núm. 137, de data 16 de juliol de 2012, i modificada mitjançant l’acord del Ple de
data 19 de maig de 2020) són els textos que completen el cos normatiu regulador de
l’ús dels mitjans electrònics.

2. Normativa aplicable
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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 Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

 Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la
càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

 Llei  15/2014,  de  16  de  setembre,  de  racionalització  del  sector  públic  i  altres
mesures de reforma administrativa.

 Llei 25 /2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic.

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

 Llei  29/2010,  del  3 d’agost,  de l’ús  dels  mitjans electrònics al  sector  públic  de
Catalunya.

 Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis
electrònics de confiança. 

 Reial  decret  4/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l’Esquema  Nacional
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica.

 Reial  decret  3/2010,  de 8 de gener,  pel  qual  es regula l’Esquema Nacional  de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica.

 Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per
raons  de  seguretat  pública  en  matèria  d’administració  digital,  contractació  del
sector públic i telecomunicacions.

 Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 Resolució  de  27  d’octubre  de  2016,  de  la  Secretaria  d’Estat  d’Administracions
Públiques, per la qual s’aprova la Norma tècnica d’interoperabilitat de política de
signatura i segell electrònics i de certificats de l’Administració. 

 Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la
que s’aprova la Norma tècnica d’interoperabilitat d’expedient electrònic.

 Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la
qual s’aprova la Norma tècnica d’interoperabilitat del document electrònic. 

 Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la
qual s’aprova la Norma tècnica d’interoperabilitat de digitalització de documents. 

 Reglament  (UE)  910/2014  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  relatiu  a  la
identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques
al mercat interior.

 Decisió d’execució (UE) 2015/1506, de la Comissió de 8 setembre 2015, per la
qual  s’estableixen  les  especificacions  relatives  als  formats  de  les  signatures
electròniques  avançades  i  els  segells  avançats  que  han  de  reconèixer  els
organismes del sector públic de conformitat amb els articles 27, apartat 5, i 37,
apartat 5, del Reglament anterior.

 Protocol d’identificació i signatura electrònica, aprovat per l’Ordre del Departament
de Governació i Relacions Institucionals (Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol del
2015), que marca els criteris d’acceptació i ús dels diferents mecanismes en l’àmbit
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 Guia del Consorci AOC de protocol d’identificació i signatura electrònica, emesa de
conformitat amb les competències que li atorga a aquest òrgan la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i que té per objecte oferir un conjunt de criteris comuns similars a la
resta d’administracions, quant als aspectes tècnics i organitzatius necessaris per a
la implantació dels sistemes d’identificació i signatura electrònica per a cada tràmit
o servei, a l’efecte de determinar-ne el grau de seguretat.
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 Ordenança general  d’administració  electrònica  de la  Diputació  de Girona i  dels
seus organismes autònoms.

 Política de gestió documental de la Diputació de Girona.

3. Objecte de la instrucció
L’objecte d’aquesta instrucció és establir els criteris comuns a la Diputació de Girona i
els ens que formen part  del seu sector  públic institucional  pel que fa als aspectes
tècnics  i  organitzatius  necessaris  per  implantar  sistemes  d’identificació  i  signatura
electrònica per a cada tràmit  o servei,  en funció del grau de seguretat,  tal com es
detalla.

4. Àmbit d’aplicació
Aquesta  instrucció  s’aplica  als  tràmits  o  procediments  que  es  produeixen  en  les
relacions entre la Diputació de Girona i els ens que formen part del seu sector públic
institucional i la ciutadania, i en les relacions entre els diferents òrgans administratius,
en els àmbits següents:
a) En l’àmbit de les relacions interadministratives.
b) En l’àmbit de les relacions interorgàniques.

5. Dades de la política de signatura i segell electrònics
5.1. Identificació de la instrucció
Les dades identificatives de la política de signatura i segell electrònics i de certificats
són les que s’inclouen a continuació:

1. Nom  del  document:  Política  d’identificació  i  signatura  electrònica  de  la
Diputació de Girona i els ens que formen part del seu sector públic institucional.

2. Versió:  1.0
3. URL de referència de la instrucció, que s’inclourà en l’apartat de normativa de

la  seu  electrònica:  https://seu.ddgi.cat/web/nivell/5465/politica-de-signatura.
Data d’aprovació: 22 de desembre de 2020

5.1.1. Períodes de validesa i transició
Aquesta  instrucció,  anomenada  Política  d’identificació  i  signatura  electrònica  de  la
Diputació  de  Girona  i  els  ens  que  formen part  del  seu  sector  públic  institucional,
entrarà en vigor en la data d’aprovació i  serà vàlida fins que no sigui substituïda o
derogada per una altra instrucció posterior.
Si s’estima oportú, es pot elaborar una versió transitòria de la instrucció per facilitar
l’adequació dels  diferents sistemes de signatura electrònica i  validació  utilitzats  pel
sector públic de la Diputació de Girona a les especificacions de la versió definitiva.
Aquest període de transició s’hauria d’indicar en la nova versió i, una vegada superat,
només seria vàlida la versió actualitzada.
5.1.2. Identificació de la instrucció
A continuació, s’inclouen les dades identificatives que figuren al gestor de la instrucció
Política d’identificació i signatura electrònica de la Diputació de Girona i els ens que
formen part del seu sector públic institucional. 

1. Responsable de la política: Àrea de Secretaria General

2. Adreça de contacte: pujada de Sant Martí, 4, 17002 Girona

3. Correu electrònic de contacte: secretaria@ddgi.cat 

4. Telèfon de contacte: 972 18 50 16
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6. Identitat electrònica i signatura electrònica
A  l’efecte  de  determinar  la  identitat  i  signatura  electrònica  adequada  al  grau  de
seguretat de cada tràmit o servei electrònic, aquesta instrucció estableix:
1. Els mecanismes d’identificació i signatura electrònica aplicables per a cada tràmit i

servei d’acord amb el ReIDAS i les normatives autonòmiques i estatals en matèria
d’identificació i signatura electrònica.

2. Els mecanismes de signatura electrònica i segell electrònic, d’acord amb el que
determinen les seccions 4 i 5 del ReIDAS, que s’estableixen en el punt 6 d’aquesta
instrucció, són:
 Signatures i segells electrònics.
 Signatures i segells electrònics avançats.
 Signatures i segells electrònics avançats basats en certificats qualificats.
 Signatures i segells electrònics qualificats.

3. L’admissió  dels  mecanismes  d’identificació  i  signatura  electrònica  segons  la
classificació dels nivells de seguretat que determina l’article 8 del ReIDAS i altres
normes estatals en matèria de seguretat, que s’estableixen en el punt 7. Aquests
mecanismes es classifiquen en tres nivells de seguretat:
 Nivell  de  seguretat  baix,  amb  l’objectiu  de  reduir  el  risc  d’ús  indegut  o

d’alteració de la identitat presentada.
 Nivell de seguretat substancial, amb l’objectiu de reduir substancialment el risc

d’ús indegut o d’alteració de la identitat.
 Nivell  de seguretat  alt,  amb l’objectiu  d’evitar  l’ús indegut  o l’alteració de la

identitat.
4. Criteris generals  per determinar el  grau de seguretat  que requereix un tràmit  o

servei electrònic, que s’estableixen en el punt 10 d’aquesta instrucció.
5. L’òrgan competent en el desenvolupament d’un servei electrònic ha de determinar

els mecanismes d’identificació o signatura electrònica que siguin pertinents per a
cada tràmit, atesa la diversa funcionalitat d’ambdós mecanismes.

6. De  conformitat  amb  l’article  26  b del  ReIDAS,  la  signatura  electrònica  ha  de
permetre la identificació de la persona que signa el document. L’òrgan competent
en la creació del servei, d’acord amb la normativa de procediment administratiu
aplicable,  ha  de  determinar  si  es  requereixen  exclusivament  mecanismes  de
signatura per a la producció dels dos efectes.

7. Mecanismes d’identificació i signatura electrònica
Els mecanismes d’identificació i signatura electrònica per acreditar la identitat d’usuaris
i signataris per mitjans electrònics s’han de determinar en funció del subjecte i el grau
de seguretat del tràmit corresponent. Els mecanismes admesos són:
7.1. Mecanismes d’identificació
7.1.1. Per a persones físiques
 Els  certificats  electrònics  qualificats  que hagin  estat  emesos per  prestadors de

serveis de certificació (PSC) inclosos en la llista de confiança de prestadors de
serveis  de  certificació,  anomenada  Trusted  Services  List  (en  endavant  TSL)  i
publicada per l’òrgan competent de qualsevol  país de la Unió Europea,  d’acord
amb el que estableix el ReIDAS.

 S’ha  d’admetre,  amb  caràcter  general,  qualsevol  dels  mitjans  d’identificació
inclosos  en  la  llista  que  publica  la  Comissió  Europea  per  accedir  als  serveis
prestats en línia per un organisme del sector públic en un estat membre, a l’efecte
de l’autenticació transfronterera, d’acord amb el que estableix el ReIDAS. També
s’han  d’admetre  els  diferents  sistemes d’identitat  digital  validats  a  través de la
plataforma VÀLid del Consorci AOC.
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 En virtut de l’article, 9.2 de la Llei 39/2015, la Diputació de Girona admet, per als
actes  administratius  de  tràmit  no  qualificats  relacionats  a  l’annex  d’aquesta
instrucció,  el  sistema  d’usuari  i  contrasenya  com  a  sistema  d’identificació
electrònica, atès que constitueix un sistema amb un registre previ com a usuari que
permet garantir-ne la identitat i assegurar que el sistema d’identificació és lliurat al
seu titular.

7.1.2. Per a persones jurídiques
 Els certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d’una persona jurídica o un

ens  sense  personalitat  jurídica  i  custodiats  per  una  persona  física,  titular  del
certificat, que el pot utilitzar per actuar en nom d’una empresa o una entitat sense
personalitat  jurídica  indicats  en  el  certificat,  inclosos  en  la  TSL  publicada  per
l’òrgan  competent  de  qualsevol  país  de  la  Unió  Europea,  d’acord  amb el  que
estableix el ReIDAS.

 Els certificats qualificats emesos a favor d’una persona jurídica o un ens sense
personalitat jurídica, amb indicació expressa de la representació que exerceix la
persona  física  titular  del  certificat,  inclosos  en  la  TSL  publicada  per  l’òrgan
competent de qualsevol país de la Unió Europea, d’acord amb el que estableix el
ReIDAS.

 Els certificats de segell electrònic qualificat emesos a favor d’una persona jurídica o
un ens sense personalitat per prestadors de serveis de certificació (PSC), inclosos
en la TSL publicada per l’òrgan competent de qualsevol país de la Unió Europea,
d’acord amb el que estableix el ReIDAS.

7.1.3. Per als empleats públics
 El certificat reconegut o qualificat que la Diputació proporcioni als empleats del seu

sector públic en un dispositiu segur de creació de signatura. En tot cas ha de ser
un  certificat  digital  inclòs  en  la  TSL  publicada  per  l’òrgan  competent  a  l’Estat
espanyol, d’acord amb el que estableix el ReIDAS.

 El certificat reconegut o qualificat que la Diputació proporcioni als empleats del seu
sector públic en suport programari. En tot cas ha de ser un certificat digital inclòs
en la TSL publicada per l’òrgan competent a l’Estat espanyol, d’acord amb el que
estableix el ReIDAS.

 El certificat reconegut o qualificat que la Diputació proporcioni als empleats del seu
sector  públic  que  realitzen  actuacions  en  les  quals  està  legalment  justificat
l’anonimat. En tot cas ha de ser un certificat digital inclòs en la TSL publicada per
l’òrgan competent a l’Estat espanyol, d’acord amb el que estableix el ReIDAS.

 Altres  sistemes  no  criptogràfics  com  ara  els  usuaris  i  contrasenyes  de  les
plataformes de tramitació interadministratives i  de gestió  del personal,  atès que
constitueixen sistemes amb un registre previ com a usuari que permet garantir-ne
la identitat i assegurar que el sistema d’identificació és lliurat al seu titular. Aquests
sistemes no criptogràfics han de garantir:

a) Que el procés d’obtenció de claus impliqui la verificació de la identitat del
titular per part d’un empleat de l’organització que participi en el procediment
d’emissió de claus.

b) Que les claus es lliurin per un canal que garanteixi que només el titular hi té
accés en el moment d’emetre-les.

c) Que les claus tinguin un nivell de complexitat apropiat i es renovin amb la
freqüència establerta a les recomanacions de seguretat aplicables.

Aquests  sistemes poden  incloure  mecanismes  de doble  identificació  basats  en
l’enviament de codis als telèfons mòbils (sms). 

7.1.4. Altres mecanismes d’identificació
La  incorporació  de  nous  mecanismes  d’identificació  electrònica,  quan  aquests
mecanismes estiguin disponibles al mercat, per als usuaris de l’àmbit subjectiu de la
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Diputació, s’ha de fer d’acord amb el procediment establert en el punt 10.5 d’aquesta
instrucció.
7.2. Mecanismes de signatura i segell electrònics
S’ha d’admetre l’ús dels mecanismes de signatura i segell electrònics de les persones i
dels empleats públics, de conformitat amb el que estableix l’article 27 del ReIDAS, en
els casos següents:
– Quan siguin conformes a algun dels formats de referència que defineixi la Comissió
Europea per a les signatures avançades. Així mateix, s’admeten altres mecanismes
classificats d’acord amb aquesta instrucció.
7.2.1. Per a persones físiques
 Signatura electrònica basada en l’ús de certificat digital. La ciutadania, en la seva

relació telemàtica amb la Diputació de Girona, pot utilitzar certificats digitals per
signar documents electrònics. Els certificats digitals acceptats en aquest sentit són
els  que  estan  inclosos  a  la  TSL  publicada  a  la  seu  electrònica  del  Ministeri
d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

 Signatura electrònica basada en la identificació més l’acreditació de les evidències
de voluntat de la signatura. Es poden utilitzar els sistemes d’identificació admesos
per la plataforma VÀLid del Consorci AOC, ja sigui amb certificat digital o bé amb
algun dels sistemes previstos per aquesta plataforma: idCAT Mòbil, els sistemes
admesos per la  plataforma Cl@ve, etc.  La signatura es delega a la plataforma
VÀLid, la qual demana al signatari que s’autentiqui per generar les evidències de
voluntat de signar, on hi ha el nom del document a signar, el hash (o resum) i les
dades del signatari. En aquest cas, el que es retorna és una evidència en format
XML signada digitalment mitjançant un segell electrònic a nom del Consorci AOC,
la qual es desa dins l’expedient.  Posteriorment se signa el document electrònic
amb un segell electrònic de la Diputació de Girona, amb segell de temps per tal de
garantir-ne la integritat.

 Mecanismes de  signatura  biomètrica.  La  Diputació  pot  utilitzar  aquest  tipus  de
signatura quan es relacioni  presencialment  amb els  ciutadans.  Consisteix  en la
captació de les evidències biomètriques de la persona signant i del context de la
signatura (hash del  document,  moment de la signatura, lloc,  etc.)  a través d’un
dispositiu especialitzat, que garanteix, en tot cas, la confidencialitat de les dades
de representació de la signatura, així com la no reutilització per part de l’entitat
local o de terceres persones, i la integritat i la inalterabilitat de les dades signades.
Posteriorment  se  signa  el  document  electrònic  amb  un  segell  electrònic  de  la
Diputació de Girona, amb segell de temps per tal de garantir-ne la integritat.

7.2.2. Per a persones jurídiques
Les persones jurídiques i els ens sense personalitat jurídica poden generar signatures
electròniques amb els mecanismes d’identificació detallats en el punt 7.1.2 d’aquesta
instrucció.
7.2.3. Per als empleats públics
 Els empleats públics poden generar signatures electròniques amb els mecanismes

d’identificació detallats en el punt 7.1.3 d’aquesta instrucció.
En relació amb la signatura electrònica basada en altres sistemes no criptogràfics,
com ara els usuaris i contrasenyes de les plataformes de tramitació, caldrà desar
les  evidències  d’aquesta  expressió  de voluntat  i  consentiment  de signatura  del
document  electrònic.  Aquestes  evidències  es  desen  dins  l’expedient  en  format
XML signades digitalment mitjançant un segell electrònic a nom de la Diputació de
Girona. Posteriorment se signa el document electrònic amb un segell electrònic de
la Diputació de Girona, amb segell de temps per tal de garantir-ne la integritat. Es
recomana que,  quan els  empleats públics utilitzin  signatures electròniques amb
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sistemes  no  criptogràfics,  aquests  sistemes  es  formalitzin  mitjançant  l’ús  d’un
segell electrònic i, si escau, amb codi segur de verificació. 

 Mecanismes de signatura electrònica manuscrita. Consisteix en la captació de les
evidències  biomètriques  del  signant  i  del  context  de  la  signatura  (hash del
document, moment de la signatura, lloc, etc.) a través d’un dispositiu especialitzat,
que garanteix, en tot cas, la confidencialitat de les dades de representació de la
signatura,  així  com  la  no  reutilització  per  part  de  l’entitat  local  o  de  terceres
persones, i la integritat i la inalterabilitat de les dades signades. Posteriorment se
signa el document electrònic amb un segell electrònic de la Diputació de Girona,
amb segell de temps per tal de garantir-ne la integritat.

7.2.4. Segells de temps
Les signatures electròniques avançades i  qualificades incorporen segells  de temps
generats per algun dels serveis següents:

o El servei de segell de temps del Consorci AOC.
o Algun dels serveis publicats a la seu electrònica del Ministeri d’Assumptes

Econòmics  i  Transformació  Digital en  l’apartat  "Altres  serveis  en relació
amb la signatura electrònica - Serveis de validació temporal".

o Qualsevol altre servei de segell de temps qualificat de conformitat amb el
que estableix la secció 6 del ReIDAS i que hagi estat inclòs en una de les
llistes de serveis de confiança publicades pels estats membres de la Unió
Europea, d’acord amb el que estableix l’article 22 del ReIDAS.

7.2.5. Per a l’actuació administrativa automatitzada
Ús de segells electrònics.
 Per  signar  documents  electrònics  mitjançant  l’actuació  administrativa

automatitzada,  la  Diputació  de  Girona,  de  conformitat  amb  els  articles  50  i
següents de  l’Ordenança general d’administració electrònica de la Diputació de
Girona i dels seus organismes autònoms, utilitza segells electrònics. La relació de
segells electrònics utilitzats es pot trobar a les seus electròniques de la Diputació
de Girona i dels ens que formen part del seu sector públic.

Us de codis segurs de verificació 
 Per  signar  documents  electrònics  mitjançant  l’actuació  administrativa

automatitzada, la Diputació de Girona, de conformitat amb l’article 42 de la Llei
40/2015, pot utilitzar codis segurs de verificació des de la seu electrònica de la
Diputació de Girona.

7.2.6. Altres mecanismes de signatura
Es  poden  incorporar  nous  mecanismes  de  signatura  electrònica,  quan  estiguin
disponibles  al  mercat,  per  als  usuaris  de  l’àmbit  subjectiu  de  la  Diputació,  de
conformitat amb el procediment establert en el punt 10.5 d’aquesta instrucció.

8. Validació  de  signatures  de  documents  presentats  per  tercers  i  generats
internament

A l’hora de capturar documents electrònics signats digitalment, la Diputació de Girona
hi realitza les accions següents:
 Per a signatures generades mitjançant certificat digital

1. Comprova que la  signatura  s’ha realitzat  amb un dels  certificats  digitals
admesos per la Diputació de Girona, és a dir, amb un dels certificats digitals
inclosos a la TSL publicada a la seu electrònica del Ministeri d’Assumptes
Econòmics i Transformació Digital, o bé amb qualsevol altre certificat digital
inclòs en una de les llistes de serveis de confiança publicades pels estats
membres de la Unió Europea, d’acord amb el que estableix l’article 22 del
ReIDAS.
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2. Comprova que el  sistema de signatura  utilitzat  pel  tercer  té  el  nivell  de
seguretat requerit per l’expedient administratiu en tramitació.

3. A través dels serveis d’un prestador de serveis de confiança qualificat, es
comprova que el certificat digital utilitzat per a la signatura electrònica és
vigent en el moment de la signatura. 

4. Es comprova que el document signat no ha estat modificat després d’haver-
se signat.

 Per a signatures basades en la identificació més la voluntat
S’admeten només les que estiguin acreditades a través de la plataforma VÀLid o
altres sistemes d’identificació d’altres plataformes públiques, sempre que estiguin
integrades a VÀLid. En aquests casos, l’evidència de la voluntat de signatura és un
XML generat  per VÀLid signat  digitalment.  Cal  validar  la  signatura electrònica i
incorporar el document signant-lo amb un segell electrònic a nom de la Diputació
de Girona en un format de signatura preservable. 

 Per a signatures electròniques basades en altres sistemes no criptogràfics, com
ara els usuaris i contrasenyes de les plataformes de tramitació
S’admeten  de  forma  automàtica  perquè  han  estat  generades  per  sistemes
confiables interns de la Diputació de Girona. Per garantir la integritat del document
signat, caldrà validar la signatura amb segell electrònic de la mateixa manera que
qualsevol signatura criptogràfica.

 Per a signatures biomètriques 
S’admeten només les generades en els dispositius de la Diputació de Girona.

 En  tots  els  documents  incorporats  a  la  plataforma  de  gestió  d’expedients
s’incorpora un segell de temps i l’evidència de la comprovació de la vigència del
certificat en el moment de recepció o creació del document. 

9. Admissió de mecanismes d’identificació i signatura electrònica
9.1. Admissió de mecanismes d’identificació electrònica
Amb caràcter general, els ciutadans es poden identificar electrònicament davant de la
Diputació  i  els  ens  que  formen  part  del  seu  sector  públic  institucional  utilitzant
qualsevol  sistema  d’identificació  amb  un  registre  previ  com  a  usuari  que  permeti
garantir-ne la identitat.
L’admissió  dels  mecanismes  d’identificació  i  signatura  electrònica  es  du  a  terme
d’acord amb els nivells de seguretat requerits en l’Esquema Nacional de Seguretat.
Els  mecanismes  d’identificació  electrònica  considerats  admissibles  per  als  tràmits
d’una  categoria  determinada  són també admissibles  per  als  tràmits  classificats  de
categoria inferior.
Quan en el context d’un servei electrònic de la Diputació i els ens que formen part del
seu sector públic institucional calgui garantir la protecció de la confidencialitat de les
dades  implicades  mitjançant  mecanismes  d’identificació  electrònica,  s’admeten  els
sistemes següents:
9.1.1.  Per als tràmits classificats amb categoria alta
S’admeten els sistemes d’identificació electrònica de nivell de seguretat alt, que són
els  que fan un registre  dels  usuaris  presencial  i  fiable  i  els  proveeixen  d’un  mitjà
d’identificació electrònica de doble factor.
S’admeten amb caràcter obligatori:
 Els certificats reconeguts o qualificats que s’emetin en un dispositiu qualificat de

creació  de  signatura  electrònica,  d’entre  els  establerts  en  el  punt  7  d’aquesta
instrucció, atenent a la tipologia dels certificats i dels col·lectius específics.

 Qualsevol dels mitjans d’identificació classificat amb nivell de seguretat alt i inclòs
en la llista que publica la Comissió Europea, de conformitat amb el que estableix el
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capítol 2 del ReIDAS, per accedir als serveis prestats en línia d’un organisme del
sector públic en un estat membre, a l’efecte de l’autenticació transfronterera.

9.1.2. Per als tràmits classificats amb categoria mitjana o substancial
S’admeten  els  sistemes  d’identificació  electrònica  de  nivell  de  seguretat  mitjana  o
substancial, que són els que fan un registre fiable dels usuaris. El registre es pot dur a
terme de manera presencial o remota (en línia), sempre que hi hagi una normativa que
ho habiliti i permeti proveir els usuaris d’unes credencials de robustesa substancial. 
Concretament:
a) Obligatòriament, els certificats reconeguts o qualificats i els certificats reconeguts o

qualificats de segell electrònic, establerts en el punt 7 d’aquesta instrucció, atenent
a la tipologia dels certificats i dels col·lectius específics.

b) Obligatòriament,  qualsevol  dels  mitjans  d’identificació  que  hagi  estat  classificat
amb nivell de seguretat substancial i s’inclogui a la llista que publica la Comissió
Europea, de conformitat amb el que estableix el capítol 2 del ReIDAS, per accedir
als  serveis  prestats  en  línia  per  un  organisme  del  sector  públic  en  un  estat
membre, a l’efecte de l’autenticació transfronterera.

c) Els diferents sistemes d’identitat digital validats a través de la plataforma VÀLid del
Consorci AOC.

d) Qualsevol altre mecanisme que hagi estat classificat amb nivell mitjà, d’acord amb
el que estableix aquesta instrucció.

9.1.3. Per als tràmits classificats amb categoria baixa

Són admissibles els mecanismes d’identificació de nivell de seguretat baix, que són els
que fan un registre ordinari dels usuaris (no inclouen la verificació fiable del document
identificador oficial  ni la comprovació de les altres dades d’identificació personal i/o
altres  atributs  que  s’estableixin)  o  els  proveeixen  d’unes  credencials  de  robustesa
baixa.
9.2.  Admissió de mecanismes de signatura electrònica
Amb caràcter general, les persones físiques interessades poden acreditar, mitjançant
una signatura electrònica basada en un certificat digital  o en altres mecanismes de
signatura electrònica, l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i consentiment,
així com la integritat i la inalterabilitat de les dades i/o documents que vulguin signar.
Una persona jurídica o un ens sense personalitat pot acreditar l’origen i la integritat de
les dades i/o documents que remeti a la Diputació i als ens que formen part del seu
sector públic  institucional,  en el  context  d’un servei electrònic,  mitjançant  un segell
electrònic o una signatura electrònica qualificada del representant de l’ens.
Els  mecanismes  de  signatura  electrònica  considerats  admissibles  per  als  tràmits
classificats  amb  una  categoria  determinada  són  també  admissibles  per  a  les
actuacions classificades de categoria inferior.
En particular, quan en el context d’un servei electrònic de la Diputació i dels ens que
formen part del seu sector públic institucional es requereixi una signatura electrònica
per garantir la protecció de la integritat i de l’autenticitat de les dades o documents
implicats, s’admeten les signatures següents:
9.2.1. Per als tràmits classificats amb categoria alta
S’admeten signatures electròniques reconegudes o qualificades o segells electrònics
reconeguts o qualificats, segons correspongui, amb caràcter obligatori:
 Quant als formats, els serveis electrònics que ofereixen els organismes dels estats

membres de la Unió Europea han de reconèixer les signatures qualificades que
siguin conformes a algun dels formats de referència que es defineixen per a les
signatures qualificades o que s’hagin generat amb els mètodes de referència quan
siguin d’un format alternatiu,  segons el  que estableix l’article  27 del ReIDAS, a
l’efecte de garantir als serveis públics la interoperabilitat en l’accés transfronterer.
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 Pel  que fa als  certificats  emprats,  s’han d’admetre les signatures electròniques
generades amb els  certificats  reconeguts  o  qualificats  de signatura  electrònica,
d’entre  els  que estableix  l’apartat  7.2  d’aquesta  instrucció,  que  s’emetin  en un
dispositiu  qualificat  de  creació  de  signatura  electrònica.  També  els  segells
electrònics  generats  amb  els  certificats  de  segell  electrònic  reconeguts  o
qualificats, d’entre els que estableix l’apartat 7.2 d’aquesta instrucció, que s’emetin
en un dispositiu qualificat de creació de segells electrònics, atenent a la tipologia
dels certificats i dels col·lectius específics.

9.2.2. Per als tràmits classificats de categoria mitjana o substancial
Són  admissibles  les  signatures  electròniques  avançades  i  els  segells  electrònics
avançats que es fonamentin en un procediment de registre fiable de la identitat dels
usuaris;  també  les  signatures  electròniques  avançades  basades  en  un  certificat
reconegut o qualificat de signatura electrònica i els segells electrònics avançats basats
en certificats qualificats de segell electrònic, d’acord amb el que estableixen els articles
27.1 i 37.1 del ReIDAS, així com les signatures electròniques ordinàries generades a
partir d’un mecanisme d’identificació de nivell  de seguretat substancial, com ara els
considerats en l’apartat 7.1.2 d’aquesta instrucció o d’altres que es puguin incorporar
d’acord amb l’apartat 10.5. 
Concretament:
 Quant als formats, els serveis electrònics que ofereixen els organismes dels estats

membres  de  la  Unió  Europea  han  de  reconèixer  les  signatures  electròniques
avançades  i  les  signatures  avançades  basades  en  un  certificat  qualificat  de
signatura electrònica que siguin conformes a algun dels formats de referència que
es defineixen per a les signatures electròniques avançades, o que s’hagin generat
amb els mètodes de referència quan siguin d’un format alternatiu, d’acord amb el
que estableix l’article 27 del ReIDAS, a l’efecte de garantir el correcte tractament
dels documents signats electrònicament en l’ús transfronterer dels serveis públics.

 Pel  que fa als  certificats  emprats,  s’han d’admetre les signatures electròniques
generades amb els certificats de signatura electrònica considerats en l’apartat 7.2
d’aquesta instrucció.
També els  segells  electrònics  generats  amb els  certificats  de  segell  electrònic
considerats en el mateix apartat 7.2 d’aquesta instrucció, atenent a la tipologia dels
certificats que es detallen per a cadascun dels col·lectius que s’hi especifiquen.

 Són admissibles les signatures basades en la identificació més les evidències de
voluntat de la signatura.

 Qualsevol altre mecanisme que hagi estat classificat amb nivell mitjà, d’acord amb
el que estableix aquesta instrucció.

9.2.3. Per als tràmits classificats amb categoria baixa
S’admeten els mecanismes que generen signatures electròniques ordinàries a partir
d’un  mecanisme  d’identificació  de  nivell  de  seguretat  baix,  com  ara  els  que  es
descriuen en l’apartat 9.1.3 d’aquesta instrucció o d’altres que es puguin incorporar
d’acord amb l’apartat 10.5.
9.2.4. Ús de segells de temps
S’admeten les signatures electròniques avançades que incorporen segells de temps
generats per algun dels serveis descrits en l’apartat 7.2.5 d’aquesta instrucció.

10.  Criteris comuns per a l’establiment de mecanismes d’identificació i signatura
electrònica en la implantació de serveis electrònics

10.1. Criteri general
S’estableix com a criteri general que, per identificar-se i signar electrònicament en els
tràmits o serveis electrònics, s’han d’admetre els mecanismes d’identificació i signatura
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classificats amb nivell de seguretat mitjà o substancial, de conformitat amb els apartats
9.1.2 i 9.2.2 d’aquesta instrucció.
10.2. Criteris d’aplicació del nivell de seguretat alt
Es requereix l’establiment d’un nivell  de seguretat alt en la implantació de sistemes
d’identificació i signatura electrònica per a l’establiment de tràmits o serveis electrònics
que compleixin algun d’aquests requisits:
 Identificació  i  signatura  de  tràmits  que  donin  accés  o  tractament  a  categories

especials de dades segons l’article 9 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o quan l’accés a les
dades pugui afectar els drets de terceres persones especialment protegides per la
normativa de protecció de dades.

 Identificació i signatura en el tràmit o procés de contractació, de conformitat amb la
disposició addicional setzena f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic,  per la qual es transposen a l’ordenament  jurídic espanyol  les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014. 

 Identificació i signatura en el tràmit o procés de concessió de subvencions o en
altres tràmits  amb un contingut  econòmic  de més de 60.000 EUR o quan així
estigui establert en les bases reguladores de les convocatòries.

 Els tràmits o procediments que la normativa específica estableixi amb un nivell alt
d’identificació o signatura electrònica.

10.3. Criteri d’aplicació del nivell de seguretat baix
Es requereix l’establiment d’un nivell de seguretat baix en els sistemes d’identificació i
signatura electrònica per a tràmits o serveis electrònics que compleixin algun d’aquests
requisits:
 Identificació  i/o signatura en tràmits  de pagament o autoliquidacions de taxes i

tributs.
 Tots els tràmits electrònics o serveis electrònics d’un procediment administratiu, a

excepció de les actuacions següents: formular sol·licituds, presentar declaracions
responsables, interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets, així com
aquells altres que continguin una informació d’un nivell més elevat de seguretat.

 Altres tràmits o procediments en què la normativa específica estableix un sistema
de seguretat per a la identificació i signatura de nivell baix.

10.4. Criteris de selecció del nivell de seguretat
Els òrgans que impulsin o modifiquin serveis han de seleccionar el nivell de seguretat
que cada tipus d’actuació requereix d’acord amb aquesta instrucció, atenent a criteris
de seguretat i garantia jurídica.
10.5. Establiment del nivell de seguretat d’altres mecanismes
L’acceptació de nous mecanismes d’identificació i signatura electrònica d’acord amb el
que descriu aquesta instrucció, així com l’establiment del nivell de seguretat, es basen
en la informació de classificació que publica el Consorci AOC al seu lloc web.

11. Arxivament i custòdia de les signatures i segells electrònics
Per  a  l’arxivament  i  la  gestió  dels  documents  electrònics  s’han  de  seguir  les
recomanacions de les guies tècniques de desenvolupament  de l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat.
Quan es conservin documents amb signatures electròniques sense segells de temps ni
evidències de validesa dels certificats abans d’aquest segell,  caldrà implementar un
mecanisme que permeti la conservació de la informació de la signatura associada al
document, i en garanteixi la integritat, la validesa, la disponibilitat i l’accés d’acord amb
el que es disposi a la política de gestió documental de la Diputació vigent.   El primer
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dels mecanismes ha de ser intentar convertir aquestes signatures en signatures de
llarga durada.
Cal un  procés  de  resignatura  dels  documents  signats  amb  algorismes  que  hagin
quedat obsolets i siguin vulnerables pels avenços tecnològics o criptogràfics.
També es permet la conservació de documents electrònics dins l’Arxiu Electrònic Únic
de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableixen l’article 46 de la Llei 40/2015
i l’article II.7 de la Norma tècnica d’interoperabilitat de política de signatura electrònica i
de certificats de l’Administració.  En aquests casos no es requereix la conservació de
la  signatura  electrònica,  atès  que  l’arxiu  electrònic  ja  garanteix  l’autenticitat  i  la
integritat dels documents. En els casos que sigui requerit un document desat en l’Arxiu
Electrònic Únic, la persona responsable de l’arxiu pot emetre una còpia autèntica del
document que hi hagi desat, la qual té validesa jurídica.

12. Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Girona ha d’utilitzar les dades personals contingudes en els certificats
electrònics exclusivament per a les finalitats de verificació de la identitat personal del
subscriptor i de la signatura electrònica dels seus missatges o documents.
La  Diputació  de  Girona  ha  d’exigir  consentiment  exprés,  segons  el  que  indica  la
normativa  en  matèria  de  protecció  de  dades,  per  a  l’ús  de  dades  personals  amb
finalitats  diferents  a  les  esmentades  en  el  paràgraf  anterior.  Aquest  consentiment
exprés es pot obtenir i autoritzar per mitjans electrònics.
Així  mateix,  la  Diputació  de  Girona  es  compromet  a  protegir  les  dades  personals
d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la resta de
normativa estatal o comunitària aplicable en la matèria, en compliment de les mesures
de seguretat adequades.

Annex  de  l’estàndard  de  signatura  segons  la  categoria  del  document
administratiu
1. Actes administratius definitius o resolutoris

 Identificació:  actes  administratius  que  generen  drets  o  obligacions  a  la
Diputació de Girona.

 Nivell de signatura mínim requerit: alt.
 Aquest tipus d’actes tenen una rellevància cabdal dins del funcionament de la

Diputació de Girona. Per tant, es requereix:
o Signatura  electrònica  reconeguda  basada  en  certificats  electrònics

personals  reconeguts  o  qualificats  que identifiquin  inequívocament  el
signant.

o Es prefereixen certificats que permetin identificar també la relació de la
persona amb la corporació, així com el seu càrrec.

o El format electrònic de la signatura ha de permetre’n la preservació a
llarg termini: PAdES, CAdES, XAdES o superior.

2. Actes administratius de tràmit no qualificat
 Identificació:  actes  d’impuls  del  procés  administratiu  per  al  trasllat  de

l’expedient o altres formalitats.
 Nivell de signatura mínim requerit: baix.
 Els actes de tràmit són accions d’impuls o diligències que només certifiquen

que s’han realitzat actuacions preceptives dins dels procediments, però en si
mateixos no tenen efectes jurídics. 
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Per això, l’ús d’una signatura basada en usuari i contrasenya és suficient per
garantir  la  realització  del  tràmit  sense  comprometre  la  seguretat  del
procediment.
Les eines de gestió de fluxos de treball, o l’aplicació vertical associada al tràmit
específic,  poden  recollir  les  evidències  pertinents  sobre  la  identitat  de  la
persona, la manera com s’ha identificat i les accions que ha realitzat, d’acord
amb les recomanacions generals en matèria de generació i gestió de registres i
evidències dels sistemes.

3. Documents complementaris en un procediment administratiu
 Identificació:  actes  del  procediment  administratiu  intern  de  la  Diputació  de

Girona.  No  es  generen  obligacions  o  drets  derivats  directament  d’aquests
d’actes, però sí responsabilitats jurídiques.

 Nivell de signatura mínim requerit: baix.
 Atesa la  seva rellevància  relativa  dins  del  funcionament  de la  Diputació  de

Girona, es requereix:
o Signatura  electrònica  avançada basada en una de les  dues opcions

següents:
1. Certificats electrònics personals que identifiquin inequívocament

el signant.
2. Usuari i  contrasenya, obtinguts a través d’un procediment que

ofereixi garanties suficients sobre la identitat del signant d’acord
amb el que estableix el punt 7.1.3 de la política de signatura.  

 En el cas de certificats, es prefereixen els que permeten identificar també la
relació de la persona amb la corporació.

 En el cas d’usuari i contrasenya, s’han d’incorporar les evidències d’identitat i,
d’acord  amb  l’apartat  7.2.3,  l’expressió  de  la  voluntat  i  consentiment  de
signatura del document electrònic en un fitxer en format XML signat digitalment
mitjançant  un  segell  electrònic  a  nom  de  la  Diputació  de  Girona.  Aquesta
evidència  s’ha  de  desar  dins  l’expedient.  Posteriorment  s’ha  de  signar  el
document electrònic amb un segell electrònic de la Diputació de Girona, amb
segell de temps per tal de garantir-ne la integritat.

El format electrònic de la signatura ha de permetre garantir-ne la integritat fins
a la  incorporació  del  document  un  expedient  tancat:  PAdES-T,  XAdES-T  o
superior  (PAdES-LTV o XAdES-A)  en el  cas  de documents que s’hagin  de
guardar a llarg termini.

4. Documents de caràcter protocol·lari  
 Identificació: actes de contingut polític que no generen drets o obligacions a la

Diputació de Girona per si mateixos, però dels quals es considera necessari
assegurar l’autoria.

 Nivell de signatura mínim requerit: mitjà.
 Aquest tipus d’actes no tenen una importància crítica, però convé garantir la

identitat de les persones que hi participen. Per tant, es requereix:
o Signatura  electrònica  avançada  basada  en  certificats  electrònics

personals  que identifiquin inequívocament el  signant  per als  tipus de
documents  amb  alta  repercussió  institucional  (nivell  alt),  i  signatura
electrònica avançada per a la resta de documents emesos (nivell mitjà).
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o En la signatura electrònica basada en certificats es prefereixen els que
permetin identificar també la relació de la persona amb la corporació,
així com el seu càrrec.

El  format  electrònic  de  la  signatura  ha  de  garantir-ne la  integritat  fins  a  la
incorporació  del  document  a  un  expedient  tancat:  PAdES-T,  XAdES-T  o
superior  (PAdES-LTV o XAdES-A)  en el  cas  de documents que s’hagin  de
guardar a llarg termini.

5. Actes administratius produïts mitjançant una actuació administrativa automatitzada
 Identificació: actes que es produeixen en el marc d’una actuació administrativa

automatitzada.  Tenen  els  efectes  que  corresponen  segons  el  procediment,
però la particularitat que són generats sense participació humana.

 Nivell de signatura requerit: no és aplicable. 
 Cal  garantir  que  no  hi  pugui  haver  dubte  sobre  l’origen  del  document.

Independentment del procediment, són igualment vàlids els dos mecanismes
que s’indiquen a continuació, tot i que es prefereix el primer:

o Signatura  electrònica  avançada  basada  en  certificats  electrònics  de
segell  d’òrgan  que  identifiquin  la  Diputació  de  Girona.  El  format
electrònic de la signatura ha de permetre garantir-ne la integritat fins a
la incorporació del document a un expedient tancat: PAdES-T, XAdES-T
o  superior  (PAdES-LTV  o  XAdES-A)  en  el  cas  de  documents  que
s’hagin de guardar a llarg termini.

o Generació d’un codi segur de verificació (CSV) que permeti recuperar el
document electrònic de manera automàtica fent una consulta a la seu
electrònica de la corporació.

En el  cas  de  la  signatura  electrònica  basada  en un  certificat  de  segell,  es
recomana  igualment  incorporar  un  CSV  que  permeti  validar  el  document
automàticament.

6. Documents realitzats per persones físiques com a part interessada
 Identificació: actes jurídics iniciats per persones físiques alienes a la Diputació

de Girona, en relació amb un procediment administratiu específic tramitat a la
Diputació. Cal tenir en compte que l’article 11 de la Llei 39/2015 estableix que
és necessària  la  signatura  dels  interessats quan es  formulin  sol·licituds,  es
presentin declaracions responsables o comunicacions, s’interposin recursos, es
desisteixi d’accions o es faci una renúncia expressa a drets.

 Nivell de signatura requerit: mitjà/baix.
 Cal distingir entre:

1. Documents signats amb mitjans externs als de la corporació. Aquests
documents  han  d’estar  signats  amb  signatura  electrònica  avançada
basada en certificats electrònics.
A més, el sistema de la Diputació ha de validar la signatura i com a
mínim completar-la en format PAdES-T, XAdES-T o equivalent, i amb
PAdES-LTV  o  XAdES-A  (nivell  mitjà)  en  el  cas  de  documents  que
s’hagin de guardar a llarg termini.

2. Documents que signa l’interessat en les plataformes de tramitació de la
Diputació.  En  aquests  casos  s’admet  qualsevol  dels  mecanismes
d’identificació  (nivell  baix)  i  signatura  (nivell  mitjà)  acceptats  pel
sistema VÀLid.  L’adequació  del  nivell  de  seguretat  s’ha  de  fixar  en
funció del tipus de document a tramitar i del seu contingut.
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3. Documents  que  signa  l’interessat  a  través  de  dispositius  biomètrics.
S’han de signar seguint el que estableix el tercer apartat del punt 7.2.1.

La no adequació del document rebut al nivell de seguretat establert en la
instrucció invalida els efectes de la pretensió de la persona interessada, i
caldrà requerir-la perquè el presenti amb els requisits establerts i advertir-la
que si no ho fa se la tindrà per desistida en el procediment. En cas que el
document a presentar estigui subjecte a termini, caldrà informar-la també
que ha de presentar  correctament  el  document  en el  termini  fixat  en el
procediment.

7. Documents realitzats per altres administracions públiques
 Identificació: actes jurídics iniciats per altres administracions en relació amb un

procediment administratiu tramitat per la Diputació.
 Nivell de signatura mínim requerit: mitjà.
 Caldrà distingir entre:

1. Documents signats amb mitjans externs als de la corporació. En aquest
cas  cal  que  estiguin  signats  amb  signatura  electrònica  avançada
basada en certificats electrònics, o bé que incorporin un CSV (perquè a
través d’aquest es pugui accedir al document original signat digitalment
o perquè el CSV estigui regulat com a sistema de signatura electrònica):

a. En  el  cas  de  documents  signats  amb  certificat  electrònic,  el
sistema de la Diputació ha de validar i verificar la signatura i com
a  mínim  completar-la  en  format  PAdES-T,  XAdES-T  o
equivalent,  i  amb  PAdES-LTV  o  XAdES-A  en  el  cas  de
documents que s’hagin de guardar a llarg termini.

b. En el  cas  de  documents  signats  amb CSV,  el  sistema de la
Diputació,  o  una  persona  de  l’equip,  s’ha  de  connectar  al
sistema de validació per contrastar la validesa del document i
descarregar el document electrònic original.

2. Documents  que  signa  la  persona  interessada  en les  plataformes  de
tramitació de la  Diputació.  Es requereix  la  identificació  amb certificat
electrònic, amb el qual es pot:

a. Generar una signatura electrònica basada en certificats.
b. Generar  una  signatura  basada  en  la  gestió  de  l’evidència

d’identitat  i,  d’acord  amb  l’apartat  7.2.3,  d’expressió  de  la
voluntat  i  consentiment  de  signatura  d’aquest  document
electrònic,  en  un  fitxer  en  format  XML  signat  digitalment
mitjançant un segell electrònic a nom de la Diputació de Girona.
Aquesta evidència s’ha de desar dins l’expedient. Posteriorment,
s’ha de signar el document electrònic amb un segell electrònic
de  la  Diputació  de  Girona,  amb  segell  de  temps  per  tal  de
garantir-ne la integritat.

La no adequació del document rebut al nivell de seguretat establert en la instrucció
invalida els efectes de la pretensió de la persona interessada, i caldrà requerir-la
perquè el presenti amb els requisits establerts i advertir-la que si no ho fa se la
tindrà per desistida en el procediment. En cas que el document a presentar estigui
subjecte a termini, caldrà informar-la també que l’ha de presentar correctament en
el termini fixat en el procediment.

8. Documents realitzats per persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica
com a part interessada
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 Identificació:  actes  jurídics  iniciats  per  empreses  en  relació  amb  un
procediment administratiu tramitat per la Diputació.

 Nivell de signatura mínim requerit: mitjà.
 Cal distingir entre:

1. Documents  signats  amb  mitjans  externs  a  la  corporació.  Aquests
documents  han  d’estar  signats  amb  signatura  electrònica  avançada
basada en certificats electrònics.
A més, el sistema de la Diputació ha de validar la signatura i com a
mínim completar-la  en format  PAdES-T,  XAdES-T o  equivalent,  i  en
format PAdES-LTV o XAdES-A en el cas de documents que s’hagin de
guardar a llarg termini.

2. Documents que signa la interessada en les plataformes de tramitació de
la  Diputació.  En  aquests  casos  es  requereix  la  identificació  amb
certificat electrònic, amb el qual es pot:

a. Generar una signatura electrònica basada en certificats.
b. Generar una evidència del sistema que reculli la identitat de la

persona i la forma d’identificació.
3. També  s’admeten  els  mecanismes  indicats  per  a  la  identificació  de

persones físiques utilitzats per autenticar la identitat d’un ciutadà que
declara representar una persona jurídica. Aquests mecanismes només
tenen validesa si la Diputació de Girona pot verificar la representació
mitjançant la consulta a un registre en línia de representacions.

La  no  adequació  del  document  rebut  al  nivell  de  seguretat  establert  en  la
instrucció  invalida  els  efectes  de  la  pretensió  de  l’administració,  i  caldrà
requerir-la per tal que el presenti amb els requisits establerts i advertir-la que si
no ho fa se la tindrà per desistida en el procediment. En cas que el document a
presentar  estigui  subjecte  a  termini,  caldrà  informar-la  també  que  ha  de
presentar correctament el document en el termini fixat en el procediment.

9. Documents realitzats per empleats de la corporació
 Identificació: actes jurídics iniciats per empleats públics en relació amb la seva

condició d’empleat públic.
 Nivell de signatura requerit: mitjà/baix.
 Cal distingir entre:

1. Documents  signats  amb  mitjans  externs  a  la  corporació.  Cal  que
estiguin  signats  amb  signatura  electrònica  avançada  basada  en
certificats electrònics (nivell mitjà). A més, el sistema de la Diputació ha
de validar la signatura i com a mínim completar-la en format PAdES-T,
XAdES-T o equivalent, i en format PAdES-LTV o XAdES-A en el cas de
documents que s’hagin de guardar a llarg termini.

2. Documents  que  signa  la  persona  interessada  en les  plataformes  de
tramitació  de  la  Diputació.  S’admet  qualsevol  dels  mecanismes
d’identificació de nivell baix i mitjà d’acord amb el que estableix el punt
7.2.3 del Reglament. 

L’adequació  del  nivell  de  seguretat  s’ha  de  fixar  en  funció  del  tipus  de
documents a tramitar i del seu contingut.
La  no  adequació  del  document  rebut  al  nivell  de  seguretat  establert  en  la
instrucció invalida els efectes de la pretensió de la persona interessada, i caldrà
requerir-la per tal que el presenti amb els requisits establerts i advertir-la que si
no ho fa se la tindrà per desistida en el procediment. En cas que el document a
presentar  estigui  subjecte  a  termini,  caldrà  informar-la  també  que  l’ha  de
presentar correctament en el termini fixat en el procediment.
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10. Actes administratius de formalització multilateral
 Identificació: documents que regulen una relació jurídica de la Diputació amb

un tercer (proveïdor, una altra administració en el cas d’un conveni, etc.). Són
documents que poden tenir una gran importància en cas de litigiositat  en la
relació.
 Nivell de signatura requerit: alt/mitjà.

 En els  negocis  jurídics  amb un  llindar  econòmic  superior  als  60.000  €,  es
requereix que tant la Diputació com el tercer signin amb signatura electrònica
reconeguda  (nivell  alt),  basada  en  certificats  electrònics  reconeguts  o
qualificats, amb els requisits següents:

o Han d’identificar inequívocament el signant.
o Preferiblement, han d’identificar la relació del signant amb l’organització

a la qual representa.
Per  a  la  resta  de  negocis  jurídics  multilaterals,  es  requereix  que  tant  la
Diputació com el tercer signin amb signatura electrònica avançada (nivell mitjà)
sempre que compleixin els requisits establerts en el paràgraf anterior. El format
electrònic  de  la  signatura  ha  de  permetre’n  la  preservació  a  llarg  termini:
PAdES-LTV o XAdES-A.
Per  a  la  generació  de  les  signatures,  es  prefereixen,  en  aquest  ordre,  els
procediments següents:
 Signatura de totes les parts en un entorn controlat per la Diputació, en què

l’usuari  s’identifica  i  genera  la  seva  signatura  electrònica  reconeguda  o
qualificada (amb certificats digitals qualificats) en els formats que determini
la Diputació. Només en aquest cas es fa servir signatura separada.

 Generació  d’un  document  PDF  segur,  amb  espais  reservats  per  a  la
signatura, de tal manera que cadascuna de les parts signa en el seu espai
reservat.

 Signatura seqüencial. Aquest cas només s’aplica a documents amb dues
signatures. Primer signa la contrapart i després signa el representant de la
Diputació  sobre  el  document  ja  signat  per  la  contrapart.  Ambdues
signatures s’han d’incorporar en format PAdES-LTV però les tècniques de
preservació  només  s’han  d’aplicar  sobre  la  darrera  de  les  signatures
realitzades.”

Segon.- Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, en el DOGC i en el tauler d’anuncis electrònic de la Diputació de Girona.”

El senyor President, manifesta: Passaríem a l’aprovació de la Política d’identificació i
signatura electrònica de la Diputació de Girona i del seu sector públic institucional. Té
la paraula el diputat senyor Quim Ayats. 
El senyor secretari, comenta: President, d’aquest farem la ratificació de la incorporació.
El senyor President, diu: Perdó, perdó. Aquest punt que va estar exposat no a l’última
Comissió Informativa, sinó a les anteriors i es va deixar sobre la taula perquè hi va
haver un canvi legislatiu, jo demanaria la ratificació de la incorporació. Estan d’acord?
Sí, un cop ratificat, senyor Ayats té la paraula. 
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, intervé i diu: Sí,
com deia, es tracta d’una petita identificació i signatura electrònica, en concret, el que
es regula és com el ciutadà, com el ajuntaments, com les entitats es poden relacionar
electrònicament amb la Diputació de Girona i com s’identifiquen, si amb DNI electrònic,
idCAT Mòbil, certificats de signatura. I també, com dèiem ara a l’inici, s’aplica la nova
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llei  de  la  signatura  electrònica  que  es  va  aprovar  i  publicar  en  aquest  mes  de
novembre.
El senyor President, manifesta: Alguna consideració per part d’algú? Entenc, doncs,
que queda aprovat per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

7. Designar representant a la Comissió Tècnica d'Informació Geogràfica de
l'Administració Local de Catalunya (CT2). Secretaria General-2020/G030108/9958

“A la sessió extraordinària del ple d’aquesta Diputació de data 6 d’agost de 2019 es
van designar els membres representants de la Diputació de Girona en els organismes i
entitats, en el si de les quals la Diputació  hi és representada. Entre aquestes entitats
hi figura la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, amb el detall següent: 

“...
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ CARTOGRÀFICA DE CATALUNYA
Representant: Josep Maria Bagot i Belfort
Comissió tècnica en Informació Geogràfica: Salvador  Oliva  i  Garasa,  tècnic  en
cartografia...”

Atesa la jubilació del senyor Salvador Oliva i Garasa, tècnic en cartografia, i fins ara
representant  de  la  Diputació  de  Girona  a  la  Comissió  Tècnica  en  Informació
Geogràfica 

Vist l’escrit de data 30 de novembre de 2020 del Subdirector General de Serveis de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en què sol·licita el nomenament formal
d’un  nou  representant  a  la  Comissió  Tècnica  d’Informació  Geogràfica  de
l’Administració  Local  de  Catalunya  (CT2),  la  qual  forma  part  de  la  Comissió  de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

D’acord  amb  els  antecedents,  el  diputat  delegat  d’Habitatge  i  Serveis  Generals
proposa a la Comissió Informativa d’Hisenda,  Administració,  Promoció Econòmica i
Cooperació Local que hi dictamini favorablement i  elevi al Ple la proposta d’ACORD
següent:

Primer.  Designar  el  senyor  Jaume  Llunell  Sánchez,  tècnic  de  Medi  Ambient  i
cartografia d’aquesta Diputació, representant de la Diputació de Girona a la Comissió
Tècnica d’Informacio Geogràfica de l’Administració Local de Catalunya (CT2), la qual
forma part de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. 

Segon  Notificar  el  present  acord  al  Subdirector  General  de  Serveis  de  l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.”

El senyor President,  diu: Seguim, senyor Ayats, amb designar un representant a la
Comissió Tècnica d’Informació Geogràfica de l’Administració Local de Catalunya. 
El diputat senyor Ayats, manifesta: Sí, bon dia, en aquest cas el que es tracta és de
que atès que hi havia la jubilació del senyor Salvador Oliva i Garasa, que era el tècnic
de  cartografia  en  el  seu  moment,  es  proposa  designar  al  senyor  Jaume  Llunell
Sánchez  què  és  tècnic  de  medi  ambient  i  cartografia  en  aquesta  Comissió  de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya. 
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El senyor President, manifesta: Estan d’acord? És una substitució per jubilació. Queda
aprovat? Gràcies doncs també senyor Ayats.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

8. Proposta  d’aprovació  de  l’increment  del  límit  quantitatiu  establert  en
l’article  174.3  del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  pels  imports  i  aplicacions
pressupostàries destinades a la convocatòria 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. Promoció
i Desenvolupament Econòmic Local-2020/X020100/9877

“En data 3 de novembre de 2020 es va aprovar per la Junta de Govern de la Diputació
de Girona la convocatòria de subvencions per 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 anualitat 2020, 2021 i 2022 que es va publicar al BOP
núm. 216 el dia 10 de novembre de 2020.

La convocatòria restava subjecte a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit DG
3CE9/2020  del  pressupost  de  la  Diputació  de  Girona  de  l’exercici  2020  (exp.
2020/8019). En data 23 de novembre de 2020 es va aprovar definitivament i es va
comptabilitzar l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 9/2020.

Els crèdits proposats amb caràcter plurianual, es varen fixar en funció de la previsió
establerta a les bases sobre el període d’execució i justificació, però atès que l’import
dels  crèdits  assignats  en  la  convocatòria  superen  els  límits  establerts  per  a  les
despeses plurianuals en l’article 174.3er del Reial decret legislatiu 2/2004, es sotmet a
aprovació del Ple de la Diputació  l’ampliació del percentatges plurianuals d’acord amb
l’apartat 5é del mateix article i d’acord amb l’article 84 del Real decrets 500/1990 de 20
d’abril.

D’acord amb l’informe favorable de la cap del servei en data 1 de desembre de 2020.

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 l’increment del límit quantitatiu establert en l’article 174.3 del Reial
decret  legislatiu  2/2004  per  a  la  segona  anualitat,  pels  imports  i  aplicacions
pressupostàries que es detallen a continuació: 

Aplicació de
despeses Descripció

2a Anualitat
(2021)

Org. Prog. Econ.
250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo. Retenció de 

talent PiDEL
140.000

250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals Convo. 
Retenció de talent PiDEL

80.000

250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo. Retenció de talent
PiDEL

20.000

TOTAL 240.000
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SEGON. Traslladar el present acord a la interventora de la Diputació de Girona.”

El senyor President, comenta que passem al punt 8è que és la proposta d’aprovació
de l’increment del límit quantitatiu establert en l’article 174.3 del Reial decret legislatiu
2/2004,  pels  imports  i  aplicacions pressupostàries  destinades a la  convocatòria  de
subvencions per a la retenció del talent i consolidació del personal tècnic en l’àmbit de
la promoció i el desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la Xarxa
de  Serveis  Locals  de Promoció  Econòmica.  Té  la  paraula  el  vicepresident  primer,
senyor Presas.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i manifesta: Gràcies, president. En
aquest cas, és un punt molt tècnic. Com sabeu, les bases d’execució del pressupost
preveuen els llindars màxims que es poden finançar en plurianualitats a cada àrea.
Des de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, aquest any doncs degut a la
situació de la pandèmia, hi ha hagut diverses noves convocatòries de subvencions i,
concretament, la darrera convocatòria enfocada als tècnics de Promoció Econòmica a
ODL, fa que, per poder resoldre aquesta subvenció i poder fer arribar aquests recursos
aquest mateix any 2020 als ajuntaments, cal que aprovem aquest increment del límit
de la despesa que es pot finançar en plurianualitats. De fet,  aquesta subvenció es
tracta d’un programa que afecta als anys 2020, 2021 i 2022 i simplement es tracta
d’aquesta esmena tècnica per tal de que un cop s’hagi aprovat aquesta proposta al
ple,  puguem  resoldre  efectivament  la  convocatòria  i  notificar-ho  i  pagar-ho  als
respectius ajuntaments que s’han presentat en aquesta convocatòria de subvencions
per fixar tècnics de Promoció Econòmica als municipis. Res més. 
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyor Presas. Avui això s’ha resolt ja per la
Junta de Govern i, per tant, hem donat compliment al que havíem acordat també en la
Taula de la COVID-19. Alguna qüestió? No? Per tant, quedaria aprovat també, senyor
secretari, per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

9. Aprovació de la modificació de les bases reguladores de subvencions del
Fons  de  Cooperació  Econòmica  i  Cultural.   Assistència  i  Cooperació  als
Municipis-2020/X020100/9761

“El programa conegut com a Fons de subvencions constitueix des de fa anys la línia
de  subvencions  als  ajuntaments  amb  l’import  més  elevat  entre  les  que  atorga  la
Diputació,  i  representa  una  important  font  de  recursos  econòmics  per  a  tots  els
ajuntaments gironins.

El  Pla  Estratègic  de Subvencions (2020-2023),  aprovat  pel  Ple  de la  Diputació de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix la línia de subvencions del
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.

La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències definides a l’article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, mb aquets
Fons de subvencions dona assistència econòmica als municipis complint així part de
les  seves  funcions  pròpies  de  dur  a  terme  actuacions  d'assistència  i  cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

D’acord amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, els ens públics han de
vetllar cap a una sostenibilitat ambiental i cultural. En aquests sentit, s’han d’incloure
criteris de sostenibilitat en els serveis i equipaments (programes de compensació de la
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petjada  de  carboni;  ús  de  vehicles  elèctrics;  generació  d’energia  renovable  a  les
instal·lacions  o  edificis;  contractació  de  tarifa  d’energia  verda/renovable,  etc.)  que
seran objecte de difusió als beneficiaris de les subvencions del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural.

D’acord amb la llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i les lleis 17/2015, de 21
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i  5/2008, de 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista, les accions culturals s’haurien d’encaminar en
què siguin accions positives per a la consecució d’aquests objectius, entre les quals hi
poden haver: afavorir  la participació i  l’accés de les dones en les activitats (horaris
flexibles,  espais  de  cura,  coresponsabilitat...);  ús  d’una  comunicació  no  sexista
(llenguatge no sexista, continguts inclusius i imatges no discriminatòries); programació
paritària;  accions  orientades  a  l’eliminació  de  les  desigualtats  i  discriminacions  de
gènere  i  en  la  violència  contra  les  dones;  accions  de  formació,  informació...sobre
paritat  i  perspectiva  de  gènere;  fomentar  que  en  les  manifestacions  culturals  de
qualsevol mena i en la realització d’activitats culturals no es reprodueixin estereotips ni
prejudicis  sexistes  i  es  garanteixi  la  igualtat  de  condicions;  accions  adreçades  a
col·lectius  més  vulnerables  o  amb  risc  d’exclusió  social  i  cultural  (població
nouvinguda...);  accions  que  incorporin  i  afavoreixin  l’accessibilitat  i  fomentin  la
participació dels col·lectius amb discapacitats funcionals o diverses; accions que donin
suport a les iniciatives de grups i col·lectius joves i que promoguin la participació de la
gent jove en la programació cultural, i també del col·lectiu de la tercera edat...
Els canvis en les bases del Fons de subvencions que s’han introduït afecten al període
d’execució, al termini de justificació i  al de sol·licituds de canvis de destinació, que
s’avancen  tots  ells  en  quinze  dies  per  tal  de  facilitar  la  seva  tramitació  i
comptabilització dins l’exercici pressupostari vigent. 
També s’introdueix com a novetat la possibilitat d’efectuar pagaments en concepte de
bestreta  per  a  les  subvencions  de  la  línia  d’inversions  de  les  quals  només  es
pressuposta en l’any de la convocatòria una part de l’import total previst.

En l’àmbit de les subvencions per a despeses culturals els canvis que s’introdueixen
tenen  per  finalitat  ampliar  les  despeses  subvencionables  per  atendre  les
circumstàncies i necessitats que es deriven de la situació de pandèmia.

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 reguladores del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural el text íntegre de les quals es transcriu literalment a
continuació: 

“BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DEL
FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 
5.1. Objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del programa anomenat Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural  de  la  Diputació  de  Girona  per  al  finançament  de  les  actuacions  de
competència municipal dels tipus detallats a la base 3a.
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les
funcions  d’assistència  i  cooperació  als  municipis,  pretén  incentivar  les  inversions
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municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les
activitats de caràcter cultural.
El  Fons  de  Cooperació  Econòmica  i  Cultural  podrà  incorporar,  mitjançant  acord
plenari,  altres  fons  addicionals  amb  subvencions  per  a  determinades  finalitats  o
actuacions,  que es regularan per  aquestes bases en tot  el  que es no prevegi  en
l’ordenació específica.
5.2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència  no
competitiva  i  en  convocatòries  públiques,  que  aprovarà  la  Junta  de  Govern. Les
subvencions  es  concediran  a  tots  els  destinataris  assenyalats  a  la  base  4a  que
presentin les sol·licituds en el  període fixat  en cada convocatòria i   compleixin els
requisits previstos en aquestes bases i les corresponents convocatòries. 
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’altres  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  poden  al·legar  com  a
precedent.
5.3. Despeses subvencionables i període d’execució
3.1 Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’actuació subvencionada i es realitzi en el termini i en les condicions que
determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no
pot superar el seu valor de mercat.
3.2 Es podran finançar amb càrrec al Fons les despeses municipals següents:

e) Despeses culturals
f) Despeses  en  béns  corrents  i  serveis  vinculades  a  la  prestació  de  serveis

obligatoris, i despeses en inversions reals i transferències de capital
El detall de les despeses subvencionables en cada línia es descriu seguidament:
a) Despeses en béns corrents i serveis (capítol II del pressupost) efectuades en l'àmbit
de la cultura, les arts i la música. A títol orientatiu seran subvencionables les despeses
derivades  de  programacions  d'arts  escèniques,  dansa  i  música,  arts  visuals,
comunicació  cultural,  difusió  i  promoció  de  la  cultura,  patrimoni  cultural,  educació
cultural i artística, etc. 
La programació d’activitats pot ser virtual i pot incloure també les despeses de suport a
les  plataformes  de  venda  d’entrades  o  personal  de  suport,  i  les  despeses  per
adaptacions a les activitats culturals virtuals. 
També es poden incloure despeses pròpies, tant de personal (capítol I del pressupost)
com de manteniment i  funcionament de locals i equipaments (llum, calefacció, etc.)
sempre i quan estiguin relacionades amb les accions subvencionades.
En  el  cas  de  les  activitats  presencials,  seran  subvencionables  les  despeses
relacionades amb la seguretat  sanitària  de la  mateixa (compra de mascaretes,  gel
hidroalcohòlic, termòmetres, etc.).
En el  cas  d’activitats  que s’hagin  hagut  de cancel·lar  per  motius  de  la  pandèmia,
sempre i  quan estigui degudament motivat  a la justificació,  es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:

Els  caixets,  percentatge de taquilla  o  honoraris  que hagin  estat  acceptats  pels
equipaments  municipals  o  les  entitats  o  empreses  organitzadores  dels
concerts, actuacions o espectacles.

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

No seran subvencionables en aquest àmbit  les despeses d'inversió, les d'atencions
protocol·làries, les de compra d'aliments i begudes, les de casals d'estiu i colònies, les
de fires i congressos ni altres despeses anàlogues o no relacionades directament amb
l'àmbit subvencionable.
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A les despeses culturals assenyalades en aquest apartat, els ajuntaments beneficiaris
hauran  de  destinar-hi  fins  un  15  % de  la  subvenció  anual  que  els  correspongui,
provinent d'aquest Fons. 
De la quantitat resultant, es recomana, si les circumstàncies de la pandèmia ho fan
possible, i sempre dins les seves possibilitats de programació, que:
- un 15 % es destini a la contractació d’integrants del catàleg d’arts en viu “Escènics”
de la Diputació de Girona; i
- un 10 % es destini a la dinamització i activitats de les biblioteques i sales de lectura
municipals, en cas que els municipis comptin amb aquests equipaments. Les accions
de dinamització d’aquests equipaments es podrà fer amb la contractació de grups del
catàleg “Escènics” i podrà servir també per justificar el 15 % recomanable d’“Escènics”.
Per complir amb la recomanació del 15% de contractació de grups del catàleg d’arts
en viu “Escènics” es tindran en compte les actuacions d’aquells grups que van quedar
posposades del 2020 al 2021 per les circumstàncies de la pandèmia, encara que no
estiguin inclosos en el catàleg del 2021. 
b) Despeses en béns corrents i serveis (capítol II), vinculades a la prestació de serveis
que  siguin  obligatoris  per  al  respectiu  ajuntament,  i  despeses  en  inversions  reals
(capítol  VI)  i  transferències  de  capital  (capítol  VII)  en  serveis  de  competència
municipal.
En cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de
béns inventariables el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per al qual es
concedeixi la subvenció durant un termini de com a mínim 5 anys en cas de béns
inscriptibles en un registre públic i de  2 anys per a la resta de béns.
A les despeses assenyalades en l’apartat b els ajuntaments beneficiaris hauran de
destinar-hi  fins  un  85 % de  la  subvenció  anual,  i  la  quantitat  resultant  la  podran
sol·licitar  per  a  una  sola  o  per  a  les  dues  línies  subvencionables  (corrents  i/o
inversions).
3.3 No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de
l’ajuntament sol·licitant de la subvenció.
3.4 Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre el 1 de
novembre de l'any anterior al de la convocatòria i la data límit de la justificació de les
esmentades despeses, segons els terminis establerts a la base 11a, i poden tenir el
seu origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la
justificació.
3.5 La contractació de les actuacions subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb
la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i la resta de normativa
d’aplicació vigent en matèria de contractació administrativa. 
5.4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) inclosos en l'àmbit
territorial de la Diputació de Girona.
5.5. Criteris per a la fixació de l'import de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import
del  crèdit  assignat  en  cada  convocatòria  ni,  si  s’escau,  en  les  ampliacions  que
s’acordin.  La seva distribució entre els ajuntaments s'efectuarà aplicant  els criteris
següents:

a) A l'Ajuntament de Girona se li assigna una subvenció màxima de 850.000,00 €,
dels quals s'haurà de destinar un 15 % (127.500,00 €) a les despeses culturals
previstes en aquestes bases.
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b)  A  la  resta  d’ajuntaments  i  a  les  entitats  municipals  descentralitzades  se’ls
assignarà un import fix en funció del nombre d’habitants del municipi o de l’àmbit
territorial de l’entitat municipal descentralitzada, d’acord amb l’escalat següent:

Nombre d’habitants     Import fix
Fins a 20.000 habitants   33.000,00 €
Més de 20.000 habitants   22.000,00 €

c) Un import d’1.100.000,00 € es distribuirà entre tots ajuntaments, exceptuant el de
Girona, en funció de la superfície de cada municipi .

d)  A tots els ajuntaments,  exceptuant  el  de Girona,  els  correspondrà la  quantitat
derivada  de  la  corresponent  convocatòria,  un  cop  descomptats  els  imports
distribuïts sobre la base dels 3 apartats anteriors. D’aquesta quantitat un 85 % es
distribuirà en funció de la població de cada municipi, i un 15 % en funció de la
mitjana de la seva despesa corrent no financera, capítols 1, 2 i 4 del pressupost
liquidat consolidat en el exercicis de 2014, 2015 i 2016.

Per aplicar els criteris anteriors s’utilitzaran d’una banda les xifres de població del
cens  oficial  de  població  a  1  de  gener  de  2017,  publicades  per  l’Institut  Nacional
d’Estadística  (INE),  i  d’una  altra,  de  forma  preferent,  les  dades  de  superfície
municipals i les xifres de les liquidacions pressupostàries publicades pel Departament
de Governació de la Generalitat  de Catalunya (Idescat,  Municat o altres bases de
dades que les substitueixi).
5.6. Determinació de l'import de les subvencions i gradació per incompliments
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució
d'aprovació per a cada línia de subvenció, i podran finançar la totalitat del cost de les
diferents  actuacions  subvencionades.  Si  el  cost  de  qualsevol  actuació  resulta
finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia
inicialment atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la prevista en la
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en l'import atorgat inicialment només fins al límit
de l'import efectivament justificat, i es reduirà la subvenció quan l'import justificat sigui
inferior  al  de  la  subvenció  inicialment  concedida.  També es  reduirà  l'import  de  la
subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, superin la
despesa efectiva i justificada.
5.7. Sol·licituds
Es  podrà  presentar  una  única  sol·licitud  de  subvenció  per  ajuntament  i  entitat
municipal descentralitzada dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent.
Les despeses subvencionables incloses en cada sol·licitud es referiran a les diferents
línies de subvenció, incloses les de fons addicionals si s’escau, a les quals es sol·licita
aplicar l’import de les subvencions. En l'àmbit de les despeses culturals es podran
agrupar en la memòria de la sol·licitud diferents actuacions o activitats a les quals es
sol·licita aplicar la subvenció. En les altres línies de subvenció, despeses d’inversió i
despeses corrents en serveis obligatoris,  cada sol·licitud podrà incloure fins a tres
actuacions diferents dins de la respectiva línia de subvenció.
Les  sol·licituds  s’hauran  de  presentar  en  el  termini  establert  en  la  convocatòria,
mitjançant  el  model  normalitzat  disponible  al  web  de  la  Diputació  de  Girona
(www.ddgi.cat)  i  hauran  d'estar  signades  pel  representant  legal  de  l’entitat  amb
signatura  electrònica,  amb  un  certificat  vàlid  i  emès  per  una  entitat  certificadora
reconeguda  per  el  Consorci  d’Administració  Oberta  de  Catalunya.  Les  sol·licituds
s'hauran de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT. A les
sol·licituds estandarditzades cal detallar la informació següent:
1.  A la  de despeses culturals:  una memòria descriptiva abreujada de les activitats,
programes o accions de cultura per a les quals se sol·licita la subvenció.
2.  A la  de despeses en serveis  obligatoris  i/o  inversions:  en el  primer  cas  només
s’haurà d’indicar el servei o serveis obligatoris per als quals se sol·licita finançament;
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en cas d’inversions, caldrà una designació identificativa de cada inversió per a la qual
se sol·licita la subvenció.
Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 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.
5.8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
Els serveis d’Assistència i  Cooperació als Municipis i  de Cooperació Cultural  de la
Diputació  de  Girona  realitzaran  la  instrucció  i  ordenació  de  l’expedient  per  a
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases.
Les activitats d’instrucció comprendran:
 Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts

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

aquestes bases.
 Petició dels informes, informació o assessorament que s’estimin necessaris, en

cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en el
qual es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada.
Els centres gestors, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora,
formularan la proposta de resolució degudament motivada.
La proposta de resolució haurà d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants
exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents o les  persones en qui deleguin: 
President: El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,

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

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

El diputat delegat de Noves Tecnologies
La cap del Servei de Cooperació Cultural 
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 
El cap del Servei de Noves Tecnologies
El funcionari/ària que s’encarregui de la gestió de les subvencions

Els  grups polítics  de la  Diputació de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot.
5.9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern de la
Diputació, òrgan que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament
de les subvencions.
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels
quals s’hagi desestimat.
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La Junta de Govern haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de
sis mesos a comptar de la publicació de la convocatòria. Un cop transcorregut aquest
termini  sense  que  s’hagi  adoptat  la  resolució,  els  sol·licitants  podran  entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
5.10. Acceptació
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, o les seves modificacions,
si en el termini d’un mes l'ajuntament beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà
que han estat acceptades, com també les condicions generals i específiques fixades
que hi siguin d'aplicació. 
5.11. Justificació
1.El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà:

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

setembre de l’any següent al de la convocatòria.
Aquests  terminis  de  justificació  es  podran  ampliar  mitjançant  una  resolució  del
president  de  la  Diputació,  d’acord  amb  el  que  preveu  l’article  28  de  l’Ordenança
general  de  subvencions  de  la  Diputació.  L’ampliació  del  termini  de  justificació
comportarà també la del període d’execució de les despeses subvencionades previst a
la base 3a, apartat 4t.
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga serà de fins als 15 dies
naturals abans de la finalització dels terminis de justificació anteriors.
2. A l’efecte de la justificació es podran presentar com a despesa justificada totes les
despeses imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a dret, s’hagin meritat
abans d’acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin
abonat o no als creditors corresponents. 
3.Models de justificació:

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

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

5.12. Pagament
Un  cop  justificada  correctament  cada  subvenció,  la  Diputació  podrà  efectuar,
mitjançant transferència bancària, els pagaments totals o parcials de l’import atorgat
en proporció als justificants de la despesa presentats i que hagin estat comprovats de
forma favorable per l’òrgan gestor corresponent. 
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En les subvencions per despeses d’inversions i transferències de capital es pagarà en
concepte de bestreta, sense la presentació prèvia de la justificació, l’import que es
determini  en l’acord  de concessió de la  subvenció.  Aquest  import  es calcularà en
funció del crèdit assignat a la convocatòria amb càrrec al pressupost vigent. L’import
restant de la subvenció s’abonarà un cop presentat el compte justificatiu, d’acord amb
el previst en el paràgraf anterior, amb càrrec a l’anualitat pressupostària assignada.
5.13. Compatibilitat de subvencions
Les  subvencions  objecte  d'aquestes  bases  poden  cobrir  la  totalitat  del  cost  de
l’actuació subvencionada i són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre
que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de
l'actuació, servei o inversió subvencionats.
5.14. Subcontractació
Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin la totalitat de les actuacions
objectes de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n deriven hauran
d'anar a càrrec de l'ajuntament respectiu.
5.15. Modificació
Un cop estiguin aprovades les subvencions, i abans de la finalització del termini de
justificació, els beneficiaris podran sol·licitar el canvi de destinació de cadascuna de
les subvencions atorgades. No es considerarà canvi de destinació la redistribució de
l’import de les subvencions concedides per a diferents actuacions en una mateixa línia
de  subvencions:  despeses  culturals,  despeses  corrents  en  serveis  obligatoris  o
despeses en inversions.
Els canvis de destinació no podran implicar que es destini el 15 % de la subvenció a
despeses culturals  (establertes a la  base 3a),  o  les subvencions incloses en fons
addicionals a les altres línies subvencionables.
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 és l’òrgan
que resoldrà.
Les sol·licituds de canvis de destinació que comportin una redistribució entre l’import
concedit per a despeses corrents i per a inversions s’hauran de presentar abans del
dia 16 de setembre de l’any de la convocatòria.
5.16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La  Diputació  de  Girona  podrà  revocar   totalment  o  parcial  les  subvencions,  i  el
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora
corresponent, en els supòsits següents:
 Els previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions. 
 En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
 D’altres que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El  centre  gestor  corresponent  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació  i  reintegrament  de  les  subvencions  concedides,  però  correspondrà  a  la
Junta de Govern de la Diputació l’adopció dels acords definitius d’aquests expedients.
5.17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l'execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades amb persones o entitats amb les quals estiguin vinculats, llevat que
la  contractació  es  realitzi  amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s'obtingui
l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no se’n podrà concertar l'execució en els supòsits previstos a l'article 29-7 de
la Llei 38/2003, general de subvencions.
5.18. Protecció de dades
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Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril  de  2016  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb  la  finalitat  de
gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (art. 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1 c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d'informar  les  persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitud de la limitació del tractament i oposició), la persona interessada es podrà
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent-hi les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona. 
5.19. Verificació i control
Els  comptes  justificatius  que  compleixin  els  requisits  que  estableix  la  Diputació
s'entendran  com  a  documents  suficients  per  acreditar  el  destí  de  la  subvenció
concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació  que  pugui  efectuar  la  Diputació,  i  a  qualsevol  altra  actuació  de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
5.20. Obligació de difusió i publicitat
Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic
de  la  Diputació  de  Girona  en  qualsevol  acte,  publicitat  o  difusió  de  les  activitats
culturals  objecte  d’aquesta  línia  de  subvencions,  i  així  s’haurà  d’acreditar  amb  la
presentació del compte justificatiu i amb un o diversos programes d’aquelles activitats. 
En cas de subvencions per a despeses corrents obligatòries,  i  en subvencions de
menys de 25.000,00 € en inversions, serà suficient  l’acreditació de la difusió de la
subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general.
En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, caldrà
col·locar en la zona de les obres fins que finalitzin un cartell anunciador amb el nom de
l'actuació i  el  logotip i  el  nom de la Diputació de Girona.  A la tramesa del compte
justificatiu s'haurà d'adjuntar una fotografia del cartell col·locat.
Si s’incompleix l’obligació de difusió i publicitat, 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.
5.21. Altres obligacions dels beneficiaris
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 Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de les subvencions.

 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i
complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

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

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

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

 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació que hi sigui
aplicable.

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

oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut
públic.

 No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries

de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:
 Comunicar  immediatament  a  l'òrgan  competent  les  possibles  situacions  de

conflicte d'interessos.
 No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi

en l'adjudicació de la subvenció o ajut.
 No  oferir  ni  facilitar  a  càrrecs  o  empleats  públics  avantatges  personals  o

materials,  ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a  terceres  persones,  amb la  voluntat
d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

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

 Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l'Administració  o  administracions  de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que
els  pertoquin  de forma directa per  previsió legal,  en  el  supòsits  establerts  en
l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
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En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu
l'article  84 pel  que fa a  beneficiaris  d'ajuts  públics,  sens perjudici  d'aquelles  altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
5.23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
 L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de

juliol,  en  particular  en  el  que  es  refereix  al  règim  dels  governs  locals  de
Catalunya.

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

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

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

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

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

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

 Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del
subjecte.

5.24. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
5.25. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona,  i  seran  vigents  fins  que  se  n’acordi  la
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
tingui lloc del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
Els extractes de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
previstos a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona.”
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“BASES ESPECÍFIQUES DEL FONS DE SUBVENCIONS PER FACILITAR L’ACCÉS
A LES NOVES TECNOLOGIES
1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions que concedeix la Diputació
de Girona als ajuntaments per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies.
L’aparició d’Internet i del concepte d’administració electrònica implica que els sistemes
d’informació que necessita qualsevol ajuntament siguin extremadament complexos. La
Diputació de Girona vol donar suport als ajuntaments perquè s’adaptin a aquesta nova
situació, ajudant-los a utilitzar i a integrar les solucions que ofereixen diferents ens de
l’Administració,  com ara  l’AOC,  CATCert,,  Red.es,  XALOC o la  mateixa  Diputació,
entre d’altres. Perquè questa ajuda sigui possible i l’ús de les diferents solucions siguin
viables,  cal  que  els  ajuntaments  disposin  d’equipaments  informàtics  actualitzats  i
correctament  dimensionats.  Per  això,  les  ajudes  es  concreten  en  els  tres  àmbits
següents:
 Millora del material informàtic de les dependències municipals.
 Millora de les xarxes informàtiques de la corporació.
 Millora del programari amb les limitacions especificades a l’apartat 3 d’aquestes

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

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

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

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

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

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

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

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

lúmens i  altaveus fins a 120 watts.
 Despeses pels dret d’ús del programari subvencionable.

No són subvencionables les despeses de:
Aplicacions  informàtiques  de  comptabilitat,  de  gestió  de  patrimoni,  de  gestió  de
subvencions,  les  relacionades amb l’àmbit  de  la  recaptació,  el  registre  d’entrada  i
sortida, el seguiment d’expedients, la gestió de documents, el padró d’habitants, les
nòmines, els recursos humans, el perfil del contractant i els tramitadors electrònics.
Personal propi.
Dinamització.
Serveis professionals exteriors que no estiguin relacionades amb tasques d’instal·lació
o configuració dels equips o programari.
Formació, llevat de la formació específica dels usuaris directes dels projectes i que
siguin treballadors de l’ajuntament o d’ens dependents.
Càmeres de fotografiar, material de producció audiovisual i taules de mescles. 
Seguretat Social.
Feines de paleta i mobiliari.
Manteniment.
Comunicacions (ADSL, cabal d’Internet, telefonia, etc.).
4. Instrucció de l’expedient
El  Servei  de  Noves  Tecnologies   de  la  Diputació  de  Girona  instruirà  i  ordenarà
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora que estableixen les Bases
generals i específiques reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. 
5. Justificació i pagament
El  termini  màxim  per  justificar  la  subvenció  serà  el  que  prevegin  les  bases  i  la
convocatòria anual per a les despeses en serveis obligatoris del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona. 
Caldrà  justificar  el  100  %  de  la  subvenció  concedida.  En  cas  que  es  justifiquin
despeses per un import inferior al de la subvenció concedida, l’import de la subvenció
serà del 100 % de l’import justificat correctament.
Caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, que es dirigirà al Servei de Noves
Tecnologies, emplenat degudament, segons el model normalitzat disponible al web de
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), el qual haurà de contenir la informació següent:

a) Una  memòria  justificativa  del  fet  que  les  despeses  subvencionades
s’adapten al punt 3 d’aquestes bases.

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

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

El pagament es farà per transferència bancària una vegada justificada la totalitat de
l’actuació subvencionada.
6. Règim jurídic
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En tot el  que no prevegin aquestes bases específiques regiran les bases generals
reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i la resta de normativa que
hi és d’aplicació.”

“BASES ESPECÍFIQUES DEL FONS DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS EN
CAMINS
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix la Diputació de
Girona per a actuacions de conservació i manteniment de camins municipals i de sega
de marges. 
Les activitats subvencionades podran ser subcontractades.
2. Conceptes subvencionables
Són  subvencionables  les  despeses  municipals  destinades  a  la  conservació  i
manteniment  dels  camins de titularitat  municipal  o d’ús públic  general.  També són
subvencionables les despeses de sega de la vegetació dels marges d’aquells camins.
La titularitat municipal o l’ús públic dels camins s’haurà d’acreditar amb un certificat del
secretari/ària municipal, que es presentarà amb el compte justificatiu de la subvenció i
que es dirigirà als Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis.
No són subvencionables les despeses de les nòmines, la seguretat i altres despeses
relacionades amb el personal municipal (capítol I del pressupost)
3. Import de la subvenció
A cada ajuntament li  correspondrà la següent dotació mínima en funció de la seva
població i de l’extensió del seu municipi, que haurà de ser invertida en el concepte
subvencionable sol·licitat.

Fins a 10 km2 De 10 km2

a 20 km2
De 20 km2

a 50 km2
Més de 50 km2

D’1 a 999 h 900 € 1.100 € 1.600 € 3.000 €
De 1.000 a 4.999 h 800 € 1.000 € 1.400 € 2.900 €
De 5.000 a 9.999 h 600 € 900 € 1.300 € 2.800 €
De  10.000  a  19.999
h

650 € 800 € 1.100 € 2.700 €

De 20.000 a 100.000
h

500 € 700 € 1.000 €

La  subvenció  correspondrà,  com  a  màxim,  al  90  %  de  la  despesa  efectiva  de
l’actuació.
4. Justificació i pagament
El  termini  màxim  per  justificar  la  subvenció  serà  el  que  prevegin  les  bases  i  la
convocatòria anual per a les despeses en serveis obligatoris del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona. 
El pagament es farà, una vegada justificada l’execució de la despesa subvencionada,
per transferència bancària.
L’import final de la subvenció no podrà superar el 90 % de la despesa correctament
justificada.
5. Règim jurídic
En tot el que no prevegin aquestes bases específiques regiran les bases generals i
reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i la resta de normativa que
hi és d’aplicació.”

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
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que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  al·legacions  o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

TERCER.  Facultar  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  perquè  executi  aquest
acord, i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”

El  senyor  President  comenta  que  passem  al  punt  9è,  que  és  l’aprovació  de  la
modificació  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  del  Fons  de  Cooperació
Econòmica i Cultural, Assistència i Cooperació als Municipis. Té la paraula, el diputat
senyor Bagot.
El diputat delegat de Suport a Entitats Locals, senyor Josep Maria Bagot, intervé i diu:
Sí, hola i bon dia a tothom. Bé, els canvis que es proposen en quant al fons són el que
afecten al període d’execució, termini de justificació, el de sol·licitud de canvis de destí.
Tots ells s’avancen 15 dies per tal de facilitar la seva tramitació i la comptabilització
dins l’exercici  pressupostari  vigent.  I  també s’introdueix  un altre canvi,  que és una
novetat, en quant a efectuar pagaments en concepte de bestreta per les subvencions
en la línia d’inversions. Ho passo a detallar una mica més, en quant a les despeses
subvencionables i el període d’execució, s’avança 15 dies com he dit abans i, per tant,
seran objecte de facturació totes aquelles a partir de l’1 de novembre de l’any anterior.
En quant al període de justificació, també s’avança 15 dies i serà el 31 d’octubre de
l’any  de  la  convocatòria.  Això,  concretament,  afecta  a  la  despesa  corrent  i  a  les
despeses culturals. En quant al període de... en quant a les modificacions -em salto i
vaig a la base 15 perquè diguem que estan dintre del mateix paquet- la modificació és
que els canvis de destí també s’hauran de fer abans del 15 de setembre de l’any de la
convocatòria.  I  en  quant  a  la  bestreta  que  comentava  abans,  això  fa,  únicament,
referència a inversions, només a inversions. En l’any en curs hi haurà una bestreta
proporcional a cadascun dels municipis que hagin sol·licitat inversió i la resta del que
els hi correspongui ho tindran, ho rebran en el moment que justifiquin la inversió en
qüestió. Aquests són els canvis principals. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Bagot. Alguna qüestió per part d’algú? 
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Sí, nosaltres. Moltes gràcies. Sí, nosaltres
farem una abstenció. La veritat és que la nostra demanda en relació a aquestes bases
sempre és la mateixa, per tant, suposo que no us sorprendrà i és que sempre venim
demanant que en els criteris per definir quina quantitat pertoca a cada municipi a més
del nombre d’habitants i el territori, es tingui en compte criteris socials. És a dir, que es
busqui  una fórmula  per  tal  que aquells  municipis  amb més necessitat  social  rebin
també  més  recursos,  no?  Igual  com  es  fa  als  que  tenen  més  territori.  Aquesta
demanda, la veritat, és que també l’havia fet anteriorment a Esquerra Republicana i
crec que, fins i tot, l’any passat vam estar parlant amb el senyor Bagot, però la veritat
és que fa un any s’argumentava manca de temps, doncs avui sembla que ens haguem
oblidat de nou de tot plegat i tornem a fer el mateix. Llavors, voldria demanar si és que
hem avançat en algun sentit o, simplement, ha quedat en l’oblit. I sí que sap greu que
quan estem a l’oposició tinguem uns discursos i després quan passem al govern ens
n’oblidem. Sí que nosaltres ens anem a abstenir, mentre no s’avanci i no es faci aquest
treball, entenem que és una subvenció molt important pels municipis i, per tant, per
això no hi votarem en contra però sí que entenem que també és important fer aquestes
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modificacions i introduir aquest criteri perquè entenem que és un element important
també  per  entendre  les  necessitats  dels  municipis,  no?  Les  necessitats  socials
diferents, molt diferents, que tenen entre ells. 
El senyor President, intervé i manifesta: Moltes gràcies, senyora Pèlach, però jo li faré
una observació només. Aquest és el fons més important que tenim i el senyor Bagot ha
explicat una sèrie de canvis per a que els ajuntaments vagin millor, però socialment no
és que hi hagi un doble discurs, és que, socialment, avui estem molt complicats tots
amb el tema de la Covid, avui no n’hi ha més que altres, jo ara surto de la reunió de la
Covid  i  estem  en  una  ràtio  de  transmissió  de  l’1,7  i  estàvem a  0,91  la  setmana
passada. Per tant, és a dir, la dificultat és per tots els ajuntaments igual i, en aquest
cas, no és un discurs de govern o d’oposició sinó que senzillament és un discurs de la
realitat i que la realitat avui és la que és i que és molt, si em permet l’expressió encara
que no sigui políticament correcta, fotuda per tot arreu amb el tema de la Covid i això
és molt complicat i, per tant, nosaltres continuem en aquesta línia. Fins i tot, de fer una
bestreta  com  vam  fer  aquest  any,  una  bestreta  també  per  avançar  diners  als
ajuntaments  per  a  que  puguin  anar  avançant  en  tot  aquest  tema.  Aquesta  és  la
resposta clara del perquè les coses es fan d’una determinada manera i no per si ets al
govern o a l’oposició. Senyor Bagot, no sé si vol afegir res més. 
El diputat senyor Bagot, manifesta: Sí, sí. Em sembla que hi havia una altra paraula
demanada. 
El senyor President, diu: Ah, perdó, perdó, senyor Juli Fernández, perdoni. 
El  diputat  senyor  Juli  Fernández,  intervé i  manifesta: Bé,  nosaltres,  el  nostre grup
donarà  suport.  Com s’ha  dit,  és  la  subvenció  més  important  que,  diguéssim,  que
demana la situació. Entenem que el canvis que es produeixen són canvis, bàsicament,
per  intentar  facilitar,  flexibilitzar  la  gestió  i  l’execució  d’aquest  fons.  També,
segurament, acompanyat per la complexitat que estem vivint en aquests mesos i, per
tant, també donem una eina addicional per a que els ajuntaments tinguin una miqueta
més de marge inclòs a l’hora no només de justificar sinó de canvi de destinació i també
aquesta bestreta que ja es va aprovar, diguéssim, ja es va fer també en aquest any
2020.  Per  tant,  entenem que malgrat  que,  segurament,  cada vegada  que  fem les
bases caldria  analitzar  sobre si  incorporem paràmetres nous o  no,  penso que,  en
aquests moments, els canvis que s’introdueixen el nostre grup ho veu correcte. 
El  diputat  senyor  Josep  Maria  Bagot,  respon:  Sí,  bé,  senyor  Fernández,  gràcies.
Senyora Pèlach,  jo  li  he de contestar  el  mateix  que li  vaig  contestar  l’any  passat,
perquè la seva intervenció ha estat exactament la mateixa. No només li vaig dir que
l’any en qüestió, o sigui, fa un any, hi havia mancança de temps, sinó que li vaig donar
un  segon  element  pel  qual  no  es  valoraven  nous  possibles  referents  a  l’hora  de
valorar, de distribuir el fons. Que era, bàsicament, que mentre no hi pogués haver-hi
un increment del fons no canviaríem els criteris, per una senzilla raó, perquè qualsevol
criteri que canviem ara, afectarà en uns ajuntaments a favor i en uns altres en contra.
I, per tant, en els que vagin en contra, perquè els seus recursos són limitats, els que
vagin en contra, al final, no els estem ajudant tampoc. Jo mantinc el que vaig dir, no
només fa un any, sinó fa dos, fa tres i fa quatre i és que en el moment que hi hagin
més recursos, posarem a disposició una valoració entre tots dos grups per incrementar
criteris de valoració i, bàsicament, serien criteris de caire social. És el que li vaig dir
l’any passat, si vol ho pot repassar i  em comprometo a mantenir-ho si aconseguim
augmentar el fons. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Bagot. Això afegit al que li he dit
jo, que, a més, l’afectació hi és, per tant, ho donaríem per contestat. Entenc que hi ha
només una abstenció, cap vot en contra i la resta de vots a favor? Doncs quedarien
aprovades aquestes modificacions.
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Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

10. Modificació les bases reguladores del procediment de concessió directa de
subvencions per a despeses municipals extraordinàries del Servei d’Assistència
i  Cooperació  Municipal.  Assistència  i  Cooperació  als
Municipis-2019/X020100/8912

“El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix una línia d’ajuts específics per
a  despeses  municipals  extraordinàries  derivades  de  fenòmens  catastròfics  i/o
excepcionals.

La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de
la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  pretén
col·laborar amb el finançament de despeses extraordinàries derivades de fenòmens
catastròfics i/o excepcionals.
El  Ple de la  Diputació en la  sessió celebrada el  21 de gener  de 2020 va aprovar
inicialment  les  Bases  reguladores  del  procediment  de  concessió  directa  de
subvencions  per  a  despeses  municipals  extraordinàries  del  Servei  d’Assistència  i
Cooperació Municipal, la publicació definitiva de les quals es va fer al BOPG número
51 del 12 de març de 2020.

El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concessió  directa,
mitjançant la valoració i resolució de les sol·licituds que es presentin en cadascun dels
trimestres  de  l’any  natural,  sense  convocatòria  prèvia,  i  establint-ne  una  prelació
d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

El fet que el procediment es resolgui amb una freqüència trimestral i que el termini
màxim per resoldre sigui de tres mesos a comptar de la finalització de cada trimestre
natural pot comportar que una sol·licitud presentada a l’inici d’un trimestre es resolgui
ben entrat  el  trimestre  següent.  Tenint  en compte la  naturalesa  de les  actuacions
subvencionades mitjançant aquest procediment, que poden tenir un caràcter urgent i
inajornable, i que alguns sol·licitants poden trobar-se amb dificultats per finançar la
seva  execució  fins  que  hagin  obtingut  la  subvenció,  es  proposa  que  la  Comissió
Avaluadora pugui emetre l’informe previst en la 8a Base abans de la finalització del
trimestre natural i concretar el resultat de l’avaluació efectuada de les sol·licituds que
acreditin aquestes circumstàncies.

La  base  reguladora  7a  estableix  que  les  sol·licituds  s’han  de  presentar  pel  canal
electrònic  o telemàtic  a la  Diputació durant  els  tres mesos següents a la  data del
fenomen causant de l’actuació. 

Diferents  ajuntaments  han  manifestat  la  dificultat  que  els  suposa  preparar  la
documentació necessària per prendre part en aquest procediment de concessió directa
de subvencions en el termini de 3 mesos previst a les Bases.
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La  base  reguladora  9a  estableix  que  la  proposta  de  resolució  es  sotmetrà  a
consideració  de  la  Junta  de  Govern,  òrgan  que  resoldrà  definitivament  sobre
l’atorgament de les subvencions. 

Malgrat aquesta previsió de les Bases, la competència per a concedir subvencions
directes  tramitades  en règim de  concurrència  competitiva  (d’acord  amb els  criteris
establerts a la base 6a) correspon al President de la Diputació, per aplicació de l'article
34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i només el
mateix  President  pot  delegar  les  atribucions  que  té  legalment  atribuïdes.  Aquesta
categoria de subvencions no ha estat objecte de delegació del President, ja que no es
tracta  d'un  expedient  amb  convocatòria  prèvia  ni  de  subvencions  excloses  de
concurrència competitiva, les categories de subvencions de les quals el president n’ha
delegat la concessió a la Junta de Govern i als Vicepresidents, en determinats supòsits
quantitatius, segons resolucions del mateix president dels dies 16 i 19 d'agost de 2019.

Es proposa modificar les Bases reguladores del procediment de concessió directa de
subvencions  per  a  despeses  municipals  extraordinàries  del  Servei  d’Assistència  i
Cooperació Municipal.

Tant  el  contingut  com la tramitació de la  modificació de les Bases reguladores del
procediment  de  concessió  directa  de  subvencions  per  a  despeses  municipals
extraordinàries  del  Servei  d’Assistència  i  Cooperació  Municipal  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 la modificació de les bases esmentades és el Ple de la
Diputació.

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 modificació les bases reguladores del procediment de
concessió  directa  de  subvencions  per  a  despeses  municipals  extraordinàries  del
Servei d’Assistència i Cooperació Municipal, donant el següent redactat als apartats
que es detallen a continuació:

A la base 2a. Procediment de concessió
On diu:
“El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concessió
directa,  mitjançant  la  valoració  i  resolució  de  les  sol·licituds  que  es
presentin en cadascun dels trimestres de l’any natural, sense convocatòria
prèvia,  i  establint-ne  una  prelació  d’acord  amb els  criteris  de  valoració
establerts en aquestes bases.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap
dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent.”

Ha de dir:
“El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concessió
directa,  mitjançant  la  valoració  i  resolució  de  les  sol·licituds  que  es
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presentin en cadascun dels trimestres de l’any natural, sense convocatòria
prèvia,  i  establint-ne  una  prelació  d’acord  amb els  criteris  de  valoració
establerts en aquestes bases.

En el cas que en alguna sol·licitud s’acrediti el caràcter urgent i inajornable
de  les  actuacions  per  a  les  que  es  sol·licita  la  subvenció,  així  com la
impossibilitat de finançar la seva execució fins que hagi obtingut aquella, la
Comissió Avaluadora podrà emetre l’informe previst en la 8a Base abans
de la finalització del trimestre natural i concretar el resultat de l’avaluació
efectuada d’aquestes sol·licituds.

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.”

A la base 7a. Procediment de presentació de les sol·licituds
On diu:
“Les sol·licituds s’han de presentar pel  canal electrònic  o telemàtic a la
Diputació durant els tres mesos següents a la data del fenomen causant de
l’actuació.”

Ha de dir:
“Les sol·licituds s’han de presentar pel  canal electrònic  o telemàtic a la
Diputació durant els sis mesos següents a la data del fenomen causant de
l’actuació.”

A la base 9a. Procediment de resolució i notificació
On diu:
“La proposta de resolució se sotmetrà a la consideració de la Junta de
Govern,  òrgan  que  resoldrà  definitivament  sobre  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  haurà  d’emetre  la  corresponent
resolució en el termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització de
cada  trimestre  natural.  Un  cop  transcorregut  aquest  termini  sense  que
s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han d’entendre les sol·licituds
formulades en aquell període desestimades per silenci administratiu.”

Ha de dir:
“La proposta de resolució se sotmetrà a la consideració del President de la
Diputació,  òrgan  que  resoldrà  definitivament  sobre  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.
El President haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim
de tres mesos a comptar de la finalització de cada trimestre natural. Un cop
transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  adoptat  la  resolució,  els
sol·licitants  han d’entendre  les  sol·licituds  formulades en aquell  període
desestimades per silenci administratiu.”
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SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les  bases reguladores del
procediment  de  concessió  directa  de  subvencions descrit  al  punt  anterior,  per  un
termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i  serveis dels ens
locals. A aquest efecte, caldrà publicar un anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al tauler electrònic de la Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no
s’hi  formulin  al·legacions  o  reclamacions,  la  modificació  de  les  bases  quedarà
aprovada definitivament.

TERCER.  Facultar  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  perquè  executi  aquest
acord, i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”

El  senyor  President,  comenta  que  que  passaríem  a  la  modificació  de  les  bases
reguladores  del  procediment  de concessió  directa de subvencions per  a despeses
municipals extraordinàries del Servei d’Assistència i Cooperació. Senyor Bagot, si vol
continuar. 
El diputat senyor Josep Maria Bagot, manifesta: Sí. En aquest cas, el que fem és, a
partir  d’aportacions que hi  ha hagut  d’algun grup de la  Diputació i,  a més a més,
d’algun ajuntament,  hem introduït  alguns canvis  a  les  bases.  Concretament,  en  el
temps que donem als ajuntaments per poder presentar l’obra en qüestió que necessitin
dur a terme, es passa d’un termini de tres mesos per la seva petició, a sis. Per tant,
donem més marge de temps als municipis per a que puguin presentar el que creguin
que  pot  ser  subvencionable  i  l’altre  element  és,  bàsicament,  la  urgència  sobre  la
urgència. És a dir, si un municipi té una urgència d’actuació i, a més a més, justifica
que no té suficients recursos econòmics per dur a terme, la comissió avaluadora faria
una valoració, com he dit, d’urgència dintre de la urgència, recordem que la comissió
es reuneix trimestralment, doncs, es faria una dintre del propi trimestre per valorar el
cas en qüestió, és a dir, per poder ajudar d’una manera més eficient i més ràpida al
municipi en qüestió.  I l’altre element que es produeix és un canvi en les bases en
quant qui resoldrà, serà des de presidència i no des de Junta de govern com s’havia
redactat en un primer moment a les bases. Per tant, senzillament és un criteri de caire
jurídic  que  està  perfectament  avalat  en  la  part  expositiva  la  necessitat  de  fer-ho.
Aquests són els canvis principals.
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Bagot. No sé si hi ha alguna paraula per part
d’algú?
La diputada senyora Laia Pèlach, diu: Sí, nosaltres. 
El senyor president, respon: Sí? Doncs, senyora Pèlach, quan vulgui. 
La  diputada senyora  Pèlach,  intervé i  manifesta: Moltes  gràcies.  Sí,  nosaltres  ens
abstindrem en aquest punt. El que no compartim és aquesta última modificació que
han comentat,  ja  en vam parlar  a la  Comissió Informativa,  creiem que no justifica
suficientment  la  necessitat  de  delegar  aquesta  competència  a  concessió  de  la
subvenció de la Junta de govern local a Presidència, o sigui, de la Junta a Presidència.
Entenem, parlava fa un moment, de la urgència, parlant de mesos, diguéssim, per tant,
la Junta de govern local es reuneix quinzenalment, més o menys, i fins i tot per raons
d’urgència  i  entenem que  aquesta  periodicitat  dona  ritme suficient  com per  poder
mantenir-ho aquí, vull dir, que la urgència no requereix més periodicitat que això. I, per
tant, entenem que no és necessari fer aquest canvi. L’altre dia vaig fer una consulta,
no se m’ha aclarit tampoc realment la necessitat de fer aquest canvi per raons legals,
de fet, vam veure una altra subvenció on, precisament, es feia el contrari, per tant, no
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em van saber explicar a nivell legal si realment calia fer aquest canvi, si ho aclareixen
doncs podem repensar-nos-ho. Però, en tot cas, fins al dia d’avui no ens ho han aclarit
i, per tant, entenem que per nosaltres és un pas enrere la democratització del control
dels recursos econòmics i, per tant, doncs no el veiem. 
El diputat senyor Bagot, respon: Si em permet, president. És com li he dit, en la part de
la proposta es fa referència a la Llei reguladora...  perdona, a l’article 34 de la Llei
7/1985  reguladora  de  les  bases  de  règim local,  on  diu  que  aquesta  categoria  de
subvencions les ha de signar, les ha d’autoritzar el president ja que no es tracta d’un
expedient  ni  amb convocatòria  prèvia  ni  de subvencions excloses de concurrència
competitiva.  O  sigui,  aquests  dos  elements  fan  que  per  llei  hagi  de  ser  des  de
presidència on s’hagin d’autoritzar. En la part ho explica directament aquest article, per
tant, malgrat que la voluntat inicial era fer-ho, i per això així ho exposaven les bases,
autoritzar-ho des de la Junta de govern i aquest any ens hem vist obligats a que fos
des de presidència, perquè com hem comentat, la Llei de règim de bases locals ens
obliga. 
El senyor President diu: Gràcies, senyor secretari, vostè volia fer un afegit, no? Per
aclarir.
El senyor secretari, intervé i manifesta: De l’explicació que hi va haver a la Comissió
Informativa, diguem-ne, la competència seria del president sempre, el que passa que
en el cartipàs el president ho va delegar. Però no aquesta concretament amb aquests
casos d’urgència no està inclosa en aquesta delegació, per tant, ell té la competència.
Vostè planteja, diu: «Bé, és que fan una junta de govern cada 15 dies», ja, però es
planteja  per  supòsits  d’urgència,  d’última  hora,  no  estar  pendent  de  la  Junta  de
Govern, una mica es fa això. O sigui, de fet, el president té la competència i pot fer-ho,
una altra cosa és que es residenciï a la Junta de Govern, en aquest cas no s’ha fet i
està dintre de la legalitat que ho faci el president i, bàsicament, es fa això, per aquesta
urgència sobrevinguda i per evitar un problema, que sí que l’última setmana pot passar
que ho presenten i la junta és d’aquí a una setmana, és això. 
El senyor President,  manifesta: Gràcies,  senyor secretari.  Li  agraeixo molt  que em
vulgui descarregar de feina, li agraeixo enormement, però en tot cas ja veu que és una
qüestió  purament  tècnica,  no  que  el  president  tingui  cap  afany  de  voler  fer  més
resolucions del compte. Ara ho veurà que al punt següent n’hi ha una que va al revés,
unes qüestions que feia la presidència i que els farà la Junta. 
La  diputada  senyora  Pèlach,  manifesta:  Volia  fer  una  pregunta  molt  concreta  al
secretari.  Per  tant,  seria  igualment  legal,  diguéssim,  el  president  podria  delegar
aquesta competència i seguir fent-ho la Junta de govern local, això també seria legal?
La pregunta. 
El senyor secretari, respon: El president, les competències que té per llei, perquè el
president té totes aquelles competències que cap llei li  atribueix concretament. Per
tant, les pot delegar a la Junta de Govern, perquè les juntes de govern en sí no tenen
competències, tenen les que li delega el Ple i el president. Per tant, ho podria delegar?
Sí, excepte que sigui una d’aquelles que diu la llei que és indelegable, però aquesta no
ho és. Es pot delegar? Sí. 
El senyor President, diu: Molt bé. 
La diputada senyora Pèlach, respon: D’acord, llavors ja és una mica el que deia. Per
tant, ens mantenim en l’abstenció. 
El senyor President, manifesta: Molt bé, moltes gràcies. Per tant, per 26 vots a favor i
una abstenció quedaria aprovada aquesta modificació de bases.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
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Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

11. Aprovació  segona  addenda  pròrroga  conveni  Col·legi  d'Arquitectes  de
Catalunya i Diputació de Girona, mitjançant el qual es formalitza l'encàrrec de
gestió  de  l'assessorament  tècnic  de  supervisió  de  projectes.  Assistència  i
Cooperació  als  Municipis-2018/X020100/788

“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 20 de febrer de
2018,  es  va  aprovar  un  conveni  d’encàrrec entre  la  Diputació  de  Girona  i  la
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, mitjançant el qual es
formalitza l’encàrrec de gestió de l’assessorament tècnic de supervisió de projectes,
per un període que s’inicia amb la signatura del conveni  i fins al 31 de desembre de
2019, (exp. 2018/788).

El pacte setè – termini, reguladora de la vigència del conveni, estableix la possibilitat
que sigui perllongat per un període addicional de 2 anys, mitjançant els acords que
expressament adoptin  les parts.  En cas de pròrroga,  les parts  podran introduir  les
modificacions no substancials que considerin escaients.

Per acord de la sessió de Ple de la Diputació de Girona en data 17 de desembre de
2019, es va aprovar l’addenda de pròrroga del conveni des de l’1 de gener fins al 31
de desembre de 2020.

Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’1 any més,
des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021, l’encàrrec entre la Diputació de Girona
i la Demarcació de Girona del Col·legi  d’Arquitectes de Catalunya del servei referit
anteriorment.

Atès  que  la  Diputació  de  Girona  té,  entre  les  seves  funcions,  donar  suport  als
municipis  de les  comarques de Girona i  atenent  l’article  235 de la  Llei  9/2017 de
Contractes del Sector Públic per la que 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, recull que en determinats casos els òrgans de contractació hauran de
sol·licitar un informe de les corresponents oficines o unitats de supervisió de projectes
encarregades de verificar  que s’han tingut  en compte les disposicions  generals  de
caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulti d’aplicació per a
cada tipus de projecte. Al seu temps, l’apartat 6 de la disposició addicional tercera
determina  que  aquesta  supervisió  podrà  efectuar-se  per  les  oficines  o  unitats
competents de la pròpia entitat contractant o, en el seu cas, de municipis que no en
disposin, per les de la corresponent Diputació provincial o Administració autonòmica
uniprovincial.

D’acord amb la Llei 40/2015 art. 11.1 La realització d’activitats de caràcter material o
tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es
pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o
d’una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per
raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les.

Els encàrrecs de gestió no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes
regulats  a  la  legislació  de  contractes  del  sector  públic.  En  aquest  cas,  la  seva
naturalesa i règim jurídic s’ha d’ajustar al que preveu aquesta.
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La comanda de gestió no suposa, tal com estableix l’article 11.2 de la Llei 40/2015,
una cessió de la titularitat  de la competència, ni dels elements substantius del seu
exercici,  i  és  responsabilitat  de  l’òrgan  o  entitat  que  l’encarrega  dictar  actes  o
resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en els quals s’integri  l’activitat
material concreta objecte d’encàrrec.

Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació,  i previ
dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
econòmica i Cooperació Local, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord
següent:

PRIMER. APROVAR la segona addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec entre la
Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
mitjançant  el  qual  es  formalitza  l’encàrrec  de  gestió  de  l’assessorament  tècnic  de
supervisió de projectes. (Expedient 2018/788) , el contingut de la qual es reprodueix de
forma íntegra a continuació:

“SEGONA ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ
DE  L’ASSESSORAMENT  TÈCNIC  PER  A  LA  SUPERVISIÓ  DE  PROJECTES
ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA  I  LA  DEMARCACIÓ  DE  GIRONA  DEL
COL·LEGI  D’ARQUITECTES  DE  CATALUNYA,  MITJANÇANT  EL  QUAL  ES
FORMALITZAR L’ESMENTAT ENCÀRREC DE GESTIÓ. 
Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm.  Sr.  Miquel  Noguer  i  Planas,  que  intervé  en  qualitat  de  president  de  la
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en
virtut  de les facultats conferides per acord del Ple del dia 19 de març de 2019,  i
facultat per aquest acte pel Ple del dia .........de 2020, i assistit pel secretari general,
senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Per  Col·legi  d’Arquitectes  de  Catalunya  Demarcació  de  Girona  (COAC),
representada pel seu president Sr. Marc Riera Guix.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
EXPOSEN
Primer.-  En  data  13  de  març  de  2018,  es  va  signar  un  conveni  que  estableix
l’encàrrec  de gestió  entre  la  Diputació  de Girona i  la  Demarcació  de Girona del
Col·legi  d’Arquitectes  de Catalunya,  mitjançant  el  qual  es formalitza  l’encàrrec de
gestió de l’assessorament tècnic de supervisió de projectes.
Segon.- El pacte setè- termini  reguladora de la vigència del conveni, estableix la
possibilitat que sigui perllongat per un període addicional de 2 anys, mitjançant els
acords que expressament adoptin les parts. En cas de pròrroga, les parts podran
introduir les modificacions no substancials que considerin escaients.
Tercer.- En data 16 de gener de 2020, es va signar l’addenda al conveni entre la
Diputació  de  Girona  i  la  Demarcació  de  Girona  del  Col·legi  d’Arquitectes  de
Catalunya de pròrroga del conveni de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020.
Quart.- Es proposa prorrogar el conveni 1 any més, essent la vigència de l’addenda
des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021.
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts,
ACORDEN
Prorrogar la vigència del conveni d’encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona i
la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per un 1 any més
fins al 31 desembre de 2021.”
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SEGON.  FACULTAR  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  per  a  la  signatura
d’aquesta  addenda  i  dels  documents  necessaris  per  a  la  seva  execució  i  per  a
l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de
qüestions que per llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  de les bases de règim local i
normativa concordant, i en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de la
Diputació de 19 de març de 2019.

TERCER. PUBLICAR la present addenda de pròrroga del conveni al Butlletí Oficial de
la  província  de  Girona  (BOPG),  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i
trametre-la al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de
fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei
26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya.

QUART.  NOTIFICAR el  present  acord al  Col·legi  d’Arquitectes de Catalunya de la
Demarcació de Girona, pel seu coneixement i a tots els efectes.”

El  senyor  President,  comenta  que  passarem al  punt  11è.  Aprovació  de la  segona
addenda  de  la  pròrroga  del  conveni  del  Col·legi  d’Arquitectes  de  Catalunya  i  la
Diputació, mitjançant el qual es formalitza l’encàrrec de gestió, l’assessorament tècnic
de supervisió de projectes que ens encarreguen també per llei diferents ajuntaments.
Senyor Bagot? 
El diputat senyor Josep Maria Bagot, intervé i diu: Sí, bé, això senzillament, davant de
l’allau  de  demandes  que  tenim  al  nostre  departament  d’arquitectura  i  enginyeria,
doncs, en aquest cas, en el d’arquitectura, no tenim suficient personal propi per poder-
ho assumir tot i d’aquí ve que es va assignar aquest conveni que ara el que es vol dur
a  aprovació  és  l’addenda  per  un  any  més  d’aquest  conveni  amb  el  Col·legi
d’Arquitectes, per poder donar suficient resposta als nostres municipis. 
El senyor President,  manifesta: Moltes gràcies, senyor Bagot. Alguna consideració?
No? Entenem doncs que quedaria aprovat

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

12. Aprovació  del  Pla  de Serveis  d'assistència  en  Participació Ciutadana ,
Bon Govern i Transparència (2020/9856). Participació Ciutadana, Bon Govern i
Transparència-2020/X020200/9856

“L’article  153 del  decret  179/1995,  de 13 de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’obres, activitats i  serveis del ens locals,  estableix que els ens locals tenen plena
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb
la legislació vigent.

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de
gestió.

El Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, de l’Àrea d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona, en
l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica
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als municipis, proposa la creació i regulació del servei d’assistència als municipis en
Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència.

L’article  158.1 del  decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual s’aprova el  Reglament
d’obres, activitats i serveis del ens locals, disposa que els òrgans competents dels ens
locals  poden  exercir  la  iniciativa  per  a  l’establiment  dels  serveis.  L’article  159.1
estableix  que  la  creació  d’un  servei  s’ha  d’instrumentar  mitjançant  una  memòria
justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de
la prestació.

Vist  l’expedient  instruït  a  l’efecte,  la  Comissió Informativa d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i proposa al Ple
que adopti l'acord següent:

PRIMER.  Aprovar  el  “Pla  de  Serveis  d’Assistència  en  Participació  Ciutadana,  Bon
Govern i Transparència” de la Diputació de Girona, que es transcriu a continuació: 

“PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA, BON GOVERN
I TRANSPARÈNCIA
 INTRODUCCIÓ

L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, determina que són competències pròpies de
la Diputació: 

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

h) L’assistència  i  cooperació  jurídica,  econòmica  i  tècnica  als  municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

La Llei reguladora de bases de règim local, a l’article 70. bis.3) estableix que les
Diputacions  han de col·laborar  amb els  municipis  que,  per  insuficient  capacitat
econòmica i de gestió, no puguin desenvolupar en grau suficient l’impuls de noves
tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  per  facilitar  la  participació  i  la
comunicació  dels  veïns,  per  presentar  documents,  per  realitzar  tràmits
administratius, enquestes i consultes ciutadanes.
La Secció de Participació Ciutadana,  Bon Govern i Transparència (PCBGiT) de
l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves
funcions  d’assistència  i  cooperació  jurídica,  econòmica  i  tècnica  als  municipis,
proposa la creació i regulació del servei d’assistència als municipis en l’àmbit de la
participació ciutadana, el bon govern i la transparència.
A la vegada, aquesta Secció també està treballant en la creació d’un nou servei
d’assistència  als  ens  locals  per  ajudar  els  de  menor  capacitat  econòmica i  de
gestió de la demarcació a adequar-se a la normativa en matèria de protecció de
dades i per prestar-los el servei de delegat de protecció de dades. La prestació
d’aquest servei,  un cop finalitzats els projectes pilot,  es preveu regular-la en el
marc d’un pla de serveis diferenciat del Pla de Serveis d’Assistència en Participació
Ciutadana, Bon Govern i Transparència.
Aquest Pla de Serveis recull els serveis i recursos que s’ofereixen, els ens locals
beneficiaris, la forma de realització i el procediment de sol·licitud i concessió.

 INCORPORACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE –
Agenda 2030
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Aquest Pla de Serveis té impacte principalment sobre els següents objectius de
desenvolupament sostenible, de l’Agenda 2030:

17 Objectiu 10. Reduir les desigualtats, promoure la inclusió social, econòmica
i política i fomentar la igualtat d’oportunitats.

18 Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir
un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes
les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives
a tots els nivells. 

19 Objectiu  17.  Enfortir  els  mitjans  per  implementar  i  revitalitzar  l’Aliança
Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

 SERVEIS QUE ES PRESTEN
L’objecte d’aquest Pla de Serveis és regular la prestació, per part de la Diputació
de Girona, dels  serveis d’assistència i assessorament als ens locals en l’àmbit de
la participació ciutadana, el bon govern i la transparència.
Els recursos que s’ofereixen són:
2. Tècnics i materials

Assessorament  i  provisió  de  recursos  en  participació  ciutadana,  bon  govern  i
transparència
L’objecte  d’aquests  recursos  és  donar  resposta  a  les  consultes  en  matèria  de
participació ciutadana, bon govern i transparència, l’acompanyament en el disseny de
processos,  òrgans  i  activitats  relacionats  amb  aquests  àmbits  i  la  provisió  d’una
plataforma digital de participació ciutadana. 
Es pot demanar assessorament i recursos en relació amb les temàtiques següents: 

2.1. Participació ciutadana
2.1.1. Assistència  i  resolució  de  dubtes  en  matèria  de  participació

ciutadana.
2.1.2. Elaboració i redacció de plans i reglaments de participació ciutadana.
2.1.3. Disseny de processos de participació ciutadana i consultes populars. 
2.1.4. Disseny i creació d’òrgans de participació ciutadana, permanents o

temporals. 
2.1.5. Provisió d’una plataforma digital de participació ciutadana per portar

a terme  processos de participació ciutadana, creació d’òrgans de
participació  i  iniciatives  ciutadanes,  així  com  la  formulació  de
consultes de manera virtual. Aquest recurs inclou:

19.3.1.1 Instal·lació,  allotjament  i  manteniment  de  la
plataforma.

19.3.1.2 Assessorament  per  a  la  implementació  de  la
plataforma i configuració fins a un màxim d’hores en funció de
la disponibilitat de recursos. 

2.2. Transparència activa / publicitat activa
2.2.1. Assistència  i  resolució  de  dubtes  en  matèria  de  transparència  i

publicitat actives.
2.2.2. Anàlisi sobre l’estat de compliment de les obligacions de publicitat

activa del portal de transparència. 
2.2.3. Assistència i resolució de dubtes tècnics sobre publicació al portal de

transparència per a aquells ens que utilitzin la solució Portal Seu-E
2.0 del Consorci AOC. 

2.3. Dret d’accés a la informació pública
2.3.1. Assistència  i  resolució  de  dubtes  jurídics  sobre  dret  d’accés  a  la

informació pública. 
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2.3.1.1. Dubtes sobre procediment.
2.3.1.2. Dubtes sobre conciliació del dret d’accés enfront d’altres drets

afectats.
2.3.1.3. Dubtes sobre règims especials d’accés a la informació pública.

2.4. Bon govern
2.4.1. Assistència i resolució de dubtes jurídics sobre codis de conducta.

2.4.1.1. Elaboració, tramitació i aprovació de codis de conducta. 
2.4.1.2. Creació i  configuració d’òrgans de seguiment i  supervisió del

compliment dels codis de conducta. 
2.4.1.3. Desenvolupament  i  establiment  de  registres  de  control  i

seguiment de la implantació de codis de conducta.
2.4.2. Assistència i resolució de dubtes generals sobre bon govern. 

3. Formatius
Formació en participació ciutadana, bon govern i transparència
El  servei  de  PCBGiT  dissenya  un  Pla  de  Formació  anual  que  té  en  compte  les
necessitats dels ens locals i les novetats legislatives, organitzatives i tècniques. Aquest
Pla de Formació s’adapta a la disponibilitat i a la suficiència de recursos del centre
gestor. Els àmbits temàtics d’aquest recurs seran sobre les matèries següents:

3.1. Formació en participació ciutadana
3.2. Formació  en transparència  activa  /  publicitat  activa  i  matèries  que s’hi

relacionin
3.3. Formació  en  dret  d’accés  a  la  informació  pública  i  matèries  que  s’hi

relacionin
3.4. Formació en bon govern i matèries que s’hi relacionin

Es  preveu  crear  grups  de  treball  juntament  amb  els  ens  locals  interessats  en
temàtiques específiques per aprofundir-hi i per facilitar l’aprenentatge compartit a partir
de l’intercanvi d’experiències. 
4. Informatius
Recursos informatius sobre participació ciutadana, bon govern i transparència
S’habilitarà un espai al lloc web de la Diputació on es podran consultar i descarregar
documents,  models,  bases  de  dades  i  normativa  relacionada  amb  la  participació
ciutadana,  la  transparència  i  el  bon govern.  Alguns  d’aquests  recursos informatius
s’oferiran amb la condició prèvia de subscripció de l’usuari, i podran incloure sistemes
d’avisos d’actualització. 

4.1. Informació periòdica als ens locals
4.1.1. Butlletí informatiu sobre temàtiques relacionades amb la participació

ciutadana, el bon govern i la transparència 
4.2. Reculls de normativa

4.2.1. Recull i repositori digital de normativa rellevant per al compliment de
les disposicions en matèria de participació ciutadana, bon govern i
transparència 

4.3. Models de documents i informació d’interès
4.3.1. Models en matèria de participació ciutadana
4.3.2. Models en matèria de transparència
4.3.3. Models en matèria de dret d’accés a la informació pública
4.3.4. Models en matèria de bon govern

4.4. Bases de dades i fonts d’informació sobre dades obertes
4.4.1. Recull de recursos informatius d’interès per als ens locals publicats

sobre dades obertes
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4.4.2. Recull de processos participatius i bones pràctiques en matèria de
participació ciutadana portats a terme al territori i cofinançats per la
Diputació de Girona

4.4.3. Recull  d’ordenances  i  reglaments  de  participació  ciutadana  a  la
demarcació de Girona

4.4.4. Recull de codis de conducta i codis ètics i  de bon govern i  altres
bones  pràctiques  en  matèria  de  bon  govern  a  la  demarcació  de
Girona

5. Econòmics
Es proporcionarà suport econòmic per mitjà de subvencions en l’àmbit temàtic de la
participació ciutadana. En concret, es posa a disposició dels ens locals una línia anual
de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana. Els requisits
per accedir a aquests ajuts s’estableixen en les bases i la convocatòria que s’aproven i
publiquen anualment. La dotació d’aquests ajuts està condicionada a la disponibilitat
pressupostària de la Diputació. 
 BENEFICIARIS DEL PLA
Poden sol·licitar els recursos del Pla de Serveis de la Secció de PCBGiT totes les
entitats locals de la demarcació de Girona. 
Els  beneficiaris  dels  recursos  d’informació  i  de  formació  són  les  persones
responsables o interessades en els àmbits de la participació ciutadana, el bon govern i
la transparència en el sector local. 
 CRITERIS DE SELECCIÓ
Es posaran a disposició dels ajuntaments que ho sol·licitin tots els recursos recollits en
el punt tercer anterior, “Serveis que es presten”, amb excepció de la provisió d’una
plataforma de participació ciutadana, recurs per al qual s’aplicaran criteris específics.
En cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds viables tècnicament, el criteri de
priorització serà l’atenció als municipis amb un volum menor de població.
Per a la provisió d’una plataforma de participació ciutadana, el criteri de selecció estarà
d’acord amb  l’ordre d’entrada de les sol·licituds presentades i la viabilitat tècnica de la
proposta. 
 FINANÇAMENT I PRESTACIÓ DE SERVEIS
Els recursos inclosos en aquest Pla de Serveis es finançaran amb els recursos propis
de la Diputació de Girona.
La totalitat o una part dels costos es podran repercutir en els ens locals beneficiaris,
amb criteris  de capacitat  econòmica o poblacional,  mitjançant  la  tarifació  de preus
públics que s’aprovi.
Els recursos es prestaran amb els mitjans propis de la Secció de PCBGiT, mitjançant
les contractacions externes que s’acordin.
 SOL·LICITUD I CONCESSIÓ 
Les  entitats  interessades  hauran  de  formalitzar  la  corresponent  sol·licitud,  en  què
indicaran  el  recurs  que  demanen.  La sol·licitud  es  formularà  per  la  via  específica
prevista per a cada tipus de recurs.

2. Recursos tècnics i materials en matèria de participació ciutadana, bon govern i
transparència

Per sol·licitar els recursos tècnics i materials del punt tercer anterior, “Serveis
que es presten”, s’haurà de fer una petició o consulta a través del portal de
suport  de la  Diputació  de Girona.  Per  demanar  el  recurs  de provisió  d’una
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plataforma  digital  de  participació  ciutadana,  el  procediment  de  sol·licitud  i
concessió és el que s’especifica al punt 7.1.1 següent. 
Les peticions de recursos tècnics i materials en forma de resolució de consultes
o assessorament es resoldran mitjançant l’aportació d’un document de resposta
a  l’assessorament  o  consulta  realitzats.  Les  respostes  respecte  dels
assessoraments  no  tindran  caràcter  vinculant,  i  s’atendran  en  funció  de  la
disponibilitat dels recursos disponibles al centre gestor.
Per  tal  de  donar  resposta  i  gestionar  les  peticions  d’assessorament  i
assistència  en  aquestes  matèries,  serà  necessari  que  l’ens  local  peticionari
faciliti les dades i la informació que li sigui requerida.
2.1. Provisió d’una plataforma digital de participació ciutadana
Per sol·licitar la plataforma digital s’ha de formalitzar la sol·licitud mitjançant el
model normalitzat disponible a la seu electrònica de la Diputació de Girona, i
presentar-la, signada electrònicament, través de la plataforma EACAT.
Una vegada registrada la sol·licitud, la Secció de PCBGiT l’analitzarà i elevarà
una proposta de resolució a la presidència de la comissió informativa en què
estigui  integrada,  la  qual  dictarà  les  resolucions  corresponents,  en el  sentit
d’atorgar o denegar el recurs sol·licitat. El període per formular les sol·licituds
estarà obert tot l’any.
La realització d’aquests serveis  queda condicionada a la  disponibilitat  i  a la
suficiència dels recursos adscrits a la Secció de PCBGiT i al compliment dels
requisits i obligacions següents: 
Requisits: 

 Tenir  una  persona  referent  responsable  del  recurs  que  gestioni  la
plataforma, la configuració i  dinamització dels processos o òrgans de
participació.

 Tenir dissenyat o en funcionament un procés participatiu que requereixi
participació digital, o bé tenir òrgans de participació ciutadana per als
quals es requereixi una plataforma digital de participació.

 Participar  als  grups  de  treball  sobre  aquest  àmbit  proposats  per  la
Diputació, amb la finalitat de compartir experiència i coneixement.

En cas que tècnicament no sigui possible o que l’entitat local no compleixi els
requisits  establerts  en aquest  Pla  de Serveis,  el  president/a de la  comissió
informativa  corresponent  emetrà  una  resolució  motivada  en  què  denegui  el
servei sol·licitat.
Obligacions: 
Presentar una memòria anual dels usos de la plataforma (d’acord amb el model
establert per la Secció de PCBGiT).
En cas que l’entitat local no faci ús de la plataforma durant un període de dos
anys,  el  president/a  de  la  comissió  informativa  corresponent  emetrà  una
resolució motivada en què denegui el servei. Aquesta denegació no impedirà
que l’entitat local pugui tornar a sol·licitar el recurs quan en pugui fer ús.
Concessió:
La concessió d’aquest servei requerirà que la persona beneficiària l’accepti, així
com els condicionaments i obligacions establerts en l’acord de concessió. La
concessió del servei s’entendrà acceptada tàcitament en els termes exposats
sempre que la persona beneficiària no hi al·legui res en contra en el termini
d’un mes des de la notificació formal de la concessió.
Aplicant els criteris anteriors, cada trimestre es planificaran les actuacions a
realitzar en funció de les sol·licituds pendents d’executar i les rebudes durant
aquest període, l’antiguitat de la sol·licitud del servei i la capacitat d’actuació
amb què compti el centre gestor.
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3. Recursos  formatius  en  matèria  de  participació  ciutadana,  bon  govern  i
transparència

Per participar a les formacions incloses al Pla de Formació anual, cal formalitzar la
inscripció  mitjançant  els  mecanismes  (formularis,  plataforma...)  establerts  per  a
cada curs. 
La  Secció  de  PCBGiT  posarà  a  disposició  dels  ens  locals,  a  través  d’una
plataforma virtual,  un canal per tal que aquests puguin fer propostes i peticions
formatives dels àmbits temàtics de treball de l’esmentada Secció, la qual valorarà
les propostes i, si escau, les incorporà al seu Pla de Formació.
4. Recursos  informatius  en  matèria  de  participació  ciutadana,  bon  govern  i

transparència
4.1. Recursos d’informació periòdica als ens locals: subscripció voluntària del

personal dels ens locals als butlletins de la Secció de PCBGiT, mitjançant
el corresponent formulari al web

4.2. Models de documents i informació d’interès: accés lliure a la pàgina  web
del servei

4.3. Models de documents i informació d’interès: accés lliure a la pàgina web
del servei

4.4. Bases de dades i fonts d’informació sobre dades obertes: accés lliure a la
pàgina web del servei

4.5. NORMES DE DESENVOLUPAMENT 
Es  faculta  el  president  de  la  Diputació  perquè  pugui  disposar,  mitjançant  la
corresponent resolució, les normes de desenvolupament que resultin necessàries per
a la interpretació i  desenvolupament d’aquest Pla de Serveis, i  per incorporar-hi,  si
escau, serveis complementaris o de caràcter temporal.
 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La Diputació i l’ens local beneficiari de qualsevol dels recursos que recull aquest Pla
de Serveis s’obliguen a complir el Reglament general de protecció de dades i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD). En tots aquells recursos en què la Diputació tracti dades
personals dels ens locals, aquests últims tindran la consideració de “responsable del
tractament  de les  dades”  (en els  termes de l’article  4.7 del  Reglament  general  de
protecció de dades), i la Diputació de Girona assumirà les responsabilitats pròpies de
l’“encarregat del tractament” (en els termes de l’article 4.8 del Reglament general de
protecció de dades).
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades, els interlocutors entre l’ens
local beneficiari del recurs i la Diputació seran les persones delegades de protecció de
dades d’ambdues institucions. Es podrà utilitzar el correu electrònic com a canal de
comunicació entre les persones delegades de protecció de dades.
Atès que per a la prestació del servei la Diputació de Girona haurà de tractar dades
personals per compte de l’ens local, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre,  de  règim  jurídic  del  sector  públic,  la  Diputació  tindrà  la  consideració
d’“encarregat del tractament”, en els termes de l’article 4.8 del Reglament general de
protecció de dades, i assumirà les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament i
a l’article 33 de l’LOPDGDD. El tractament s’efectuarà en els termes i amb l’abast que
figuren en el document annex al Pla de Serveis.
 VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS
Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida mentre no se n’acordi la modificació o
derogació, i els serveis que recull es poden sol·licitar durant tot l’any.
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ANNEX. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
1. Responsabilitats i dades objecte de tractament
1.  L’ens  local  beneficiari  del  servei  o  recurs  i  la  Diputació  de Girona  s’obliguen  a
complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d’aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la
Directiva  95/46/CE  (Reglament  general  de  protecció  de  dades)  i  la  Llei  orgànica
3/2018,  de 5  de desembre,  de protecció  de dades personals  i  garantia  dels  drets
digitals.
2. La prestació de determinats serveis i recursos regulats en aquest Pla de Serveis
comporta el tractament de dades personals responsabilitat de l’ens local per part de la
Diputació  de  Girona,  que  tractarà  aquestes  dades  en  qualitat  d’encarregada  del
tractament, en els termes de l’article 4.8 del Reglament general de protecció de dades,
d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.  La Diputació de Girona, com a encarregada del tractament,  complirà en tot
moment  els  principis  i  aplicarà  les  mesures  previstes  al  Reglament  general  de
protecció de dades, a la Llei  orgànica 3/2018,  de 5 de desembre,  de protecció de
dades personals i de garantia dels drets digitals i l’Esquema Nacional de Seguretat
(regulat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener). Aquestes obligacions s’entenen sens
perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades per la
Diputació, fossin acceptades per l’ens local.
3. L’incompliment de les presents clàusules pot comportar que la Diputació de Girona,
encarregada del tractament, sigui considerada responsable del tractament, i que hagi
d’assumir les responsabilitats previstes a la normativa de protecció de dades.
4.  Els  serveis  regulats  en  aquest  Pla  de  Serveis,  en  què  existeix  per  part  de  la
Diputació un tractament de dades personals per compte de l’ens local són:
Recurs: Provisió d’una plataforma de participació ciutadana
● Responsable del tractament de les dades: Ajuntament beneficiari del recurs. 
● Finalitat del tractament: Provisió d’una plataforma digital de participació ciutadana
mitjançant la qual es portin a terme processos de participació ciutadana, iniciatives
ciutadanes i consultes virtuals, i s’impulsin òrgans de participació.
●  Categories  d’interessats:  Persones  interessades  en  participar  a  través  de  la
plataforma de participació ciutadana. 
● Categories de dades personals: 

 Identificatives:  nom  i  cognoms,  DNI/NIF,  núm.  Seguretat  Social  o
mutualitat, adreça postal, adreça electrònica, telèfon, professió; signatura
manuscrita,  signatura  electrònica,  empremta dactilar;  imatge,  veu,  nom
d’usuari, identificador personal, número de registre personal.

 Característiques  personals:  sexe,  estat  civil,  dades  familiars,  data  de
naixement, lloc de naixement, edat; nacionalitat, llengua materna.

 Circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o possessions,
aficions  i  estils  de  vida,  pertinença  a  clubs  i  associacions,  llicències,
permisos i autoritzacions personals.

 Acadèmiques  i  professionals:  formació  i  titulacions,  historial  acadèmic,
experiència, pertinença a col·legis o associacions professionals.

 Ocupació:  lloc  de  treball,  dades  no  econòmiques  de  nòmina,  historial
laboral,  seguiment  de  l’activitat  laboral,  formació,  permisos  i  llicències,
faltes i sancions.

 Comercials:  activitats  i  negocis,  llicències,  permisos  i  autoritzacions
comercials,  industrials,  professionals,  subscripcions  i  publicacions  /
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mitjans  de  comunicació,  creacions  artístiques,  literàries,  científiques  o
tècniques.

● Actuacions que comporta el tractament:
Recollida,  elaboració,  organització o estructuració,  utilització,  conservació,  consulta,
acarament,  supressió  o  destrucció,  registre,  adaptació  o  modificació,  extracció,
cancel·lació, comunicació o transmissió, interconnexió i limitació. 
● Cessions de dades: No es preveuen cessions de dades.
● Lloc on s’efectuarà el tractament: Equips i sistemes propis de la Diputació.
● Allotjament de les dades: Diputació de Girona. 
● Durada de l’encàrrec de tractament:  Encàrrec vigent mentre duri la prestació del
servei en els termes establerts pel Pla de Serveis.
2. Obligacions de la Diputació de Girona
1. La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament només per a la
finalitat o finalitats pròpies d'aquest encàrrec.
2.  Llevat  dels  casos necessaris per complir  l’objecte de l’encàrrec,  la Diputació no
comunicarà dades personals a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa
de  l’ens  local  o  en  els  supòsits  legalment  admissibles,  i  en  tot  cas  sempre  en
consonància amb les finalitats pròpies de la prestació del servei.
3. La Diputació declara disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i
organitzatives de seguretat que ha adoptat i que aplicarà al tractament de les dades.
4. Si la Diputació considera que alguna de les instruccions rebudes de l’ens local,
relatives al tractament de les dades, contradiu l’RGPD o qualsevol altra disposició en
matèria  de  protecció  de  dades,  informarà  d’aquesta  circumstància  immediatament
l’ens local.
5. El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que tractin les
dades  responsabilitat  de  l’ens  local,  quedarà  obligat  a  mantenir  el  deure  de
confidencialitat  respecte  de  les  dades personals  a  les  quals  tingui  accés  en virtut
d’aquest encàrrec, obligació que no està limitada temporalment i que perdurarà un cop
finalitzada la relació contractual o funcionarial amb la Diputació. La Diputació garantirà
que aquest personal hagi rebut la formació adequada i s’hagi compromès, de manera
expressa  i  per  escrit,  a  respectar  la  confidencialitat  i  a  complir  les  mesures  de
seguretat corresponents.
6.  La Diputació col·laborarà amb l’ens local  si  ha d’efectuar  avaluacions d’impacte
relatives a la protecció de dades i, si escau, formular consultes prèvies a l’autoritat de
control.
7.  La  Diputació  posarà  a  disposició  de  l’ens  local  la  informació  necessària  per
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de les
auditories que efectuï l’ens local o un auditor/a designat per l’ens local.
8.  La  Diputació  posarà  a  disposició  de  l’ens  local  la  informació  necessària  per
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de les
auditories que efectuï l’ens local o un auditor/a designat per l’ens local.
9. L’atenció a l’exercici dels drets per part de les persones afectades correspondrà a
l’ens local. Si les persones afectades s’adrecessin a la Diputació per exercir els seus
drets, la Diputació ho comunicarà a l’ens local per escrit en el termini màxim de dos
dies hàbils. Li lliurarà també tota la informació que pugui ser rellevant per atendre la
sol·licitud.
10. La Diputació informarà la persona delegada de protecció de dades de l’ens local,
sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el termini màxim de 24 hores, de les
violacions de la seguretat de les dades personals de les quals tingui coneixement, i li
proporcionarà tota la  informació rellevant  per  documentar  i  comunicar,  si  escau,  la
incidència.
3. Obligacions de l’ens local
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1. Correspon a l’ens local, com a responsable del tractament:
a) Informar les persones interessades del tractament de les seves dades.
b) Atendre les persones interessades en l’exercici dels seus drets.
c) Realitzar, si escau, una avaluació de l’impacte en la protecció de dades de
les operacions de tractament.
d) Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si
s’escau.
e) Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització d’auditories.

2. En relació amb les violacions de seguretat que es produeixin en el tractament de les
dades, sobre la base de la informació obtinguda directament o rebuda de la Diputació,
l’ens local donarà compliment a l’article 33 de l’RGPD, i valorarà si escau comunicar a
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i a les persones interessades les violacions
de seguretat de les dades, i, en cas afirmatiu, fer la corresponent notificació i portar a
terme les actuacions i operacions que se’n derivin.
4. Encàrrec de tractament
1. En el cas que la Diputació hagués d’encarregar alguna operació de tractament ho
comunicarà prèviament i per escrit a l’ens local, amb una antelació mínima de quinze
dies naturals, i l’informarà de les operacions de tractament que es volen encarregar i,
de forma clara i inequívoca, de les dades de qui rebrà l’encàrrec, que es podrà dur a
terme si l’ens local no hi manifesta la seva oposició en el termini indicat. En el cas que
l’ens local  no autoritzés l’encàrrec ho haurà de motivar  i,  sobre la  base d’aquesta
informació, la Diputació valorarà si pot seguir oferint el servei sense efectuar l’encàrrec
o bé per mitjà d’un altre encarregat.
2.  En el  cas que la Diputació encarregui  operacions de tractament,  qui  les efectuï
assumirà també la condició d’encarregat del tractament, estarà obligat a complir les
obligacions que aquest document estableix, així com les instruccions que dicti  l’ens
local.  Correspondrà a la Diputació regular la nova relació mitjançant un contracte o
qualsevol altre acte jurídic vàlid, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els mateixos
termes i amb les mateixes garanties per als drets de les persones afectades. Si el
subencarregat  ho  incomplís,  la  Diputació  continuarà  sent  plenament  responsable
davant l’ens local pel que fa als perjudicis que es puguin causar.
5. Realització d’estadístiques
D’acord  amb  els  articles  5.  b  i  89  de  l’RGPD,  la  Diputació  de  Girona  podrà  fer
explotacions  amb  finalitats  estadístiques  de  les  dades  objecte  dels  tractaments
descrits. El tractament d’aquestes dades per a aquesta finalitat es portarà a terme de
forma dissociada,  de manera que ni  directament  ni  indirectament  sigui  possible  la
identificació de les persones interessades a les quals corresponen les dades.
6. Finalització de l’encàrrec
Amb la resolució de l’encàrrec la Diputació deixarà de tractar les dades, i s’abstindrà
de portar a terme cap acció que pogués comportar un nou accés.”

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona

TERCER.- Traslladar el present acord a tots municipis de la província de Girona.” 

El senyor President, comenta que passaríem ja al punt 12è que és l’aprovació del Pla
de Serveis d’assistència en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència. Té la
paraula el vicepresident primer, senyor Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i manifesta: Gràcies, president. En
aquest  cas,  des  de l’àrea de Participació  Ciutadana,  Bon Govern i  Transparència,
aprofitant la posada en marxa també del servei de protecció de dades el que es fa,
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igual com d’altres serveis i àrees de la Diputació, doncs s’aprofita també per ordenar
l’àrea i aprovar també així el programa de serveis per tal de que quedin també recollits
i  que  quedi  clar  els  serveis  i  recursos que poden prestar-se  en cada  ajuntament.
Concretament,  en  l’apartat  de  recursos  tècnics  i  material,  hi  ha  tot  l’apartat
d’assistència tècnica i consultes jurídiques amb Participació Ciutadana, Bon Govern,
Transparència i Protecció de dades, a més a més, tot això es fa a través d’un portal
web  de  suport  online.  I,  a  més  a  més,  es  compta  amb  la  plataforma  digital  de
participació ciutadana, el  Decidim,  que de fet també estava en diversos plans pilot,
però que es fa un pas més per tal de poder-lo obrir a tothom que estigui interessat.
Això, per tant, compta amb la tecnologia més el suport tècnic que es pot demanar a
través, en aquest cas, de l’EACAT. A més a més, compta amb una sèrie de recursos
formatius,  per una banda,  hi  ha tota la planificació de formacions que es van fent
habitualment  en matèria  de transparència  i  participació,  bon govern  i  protecció  de
dades,  però  a  més  a  més,  s’hi  afegeixen  tots  aquells  que  puguin  ser  necessaris
segons l’actualitat de les necessitats dels municipis. A banda dels recursos formatius,
també hi  ha  els  recursos informatius,  en aquest  cas,  es  realitza  periòdicament  un
butlletí, reculls, es fan també modelatges per tal de que puguin estar a disposició dels
ajuntaments, també es realitzen reculls de fons de dades que tots són de subscripció i
consulta, en aquest cas, gratuït. I, finalment, recull també els recursos econòmics, en
aquest cas, hi ha una subvenció com parlarem després, que és per les polítiques de
foment de la participació ciutadana, dotada amb 150.000 € i que és de convocatòria
anual a la qual també s’hi poden acollir tots els ajuntaments. Per tant, el que fem és
ordenar-ho igual com la resta d’àrees a través d’aquest Pla de serveis i, a més a més,
també s’aprofita per deixar constància també de amb quines línies dels objectius de
desenvolupament sostenible treballa cadascuna de les polítiques i actuacions que fa
l’àrea. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Presas. Alguna consideració per part
de vostès?
La diputada senyora Laia Pèlach, diu: Sí, nosaltres. 
El senyor President, respon: Digui, digui. 
La  diputada  senyora  Laia  Pèlach,  intervé  i  manifesta: Moltes  gràcies,  president.
Nosaltres hi votarem a favor perquè celebrem que s’estableixi aquest Pla de serveis en
una àrea com la de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, que realment
creiem que és una àrea molt important. On, a més a més, les exigències dels darrers
anys pels municipis han crescut molt,  tant per una qüestió legal com també per la
pressió ciutadana, que ho demana, diguéssim, avançar en aquests àmbits. Però és
cert,  doncs,  que  molts  municipis  també  troben  que  topen  amb  una  manca  de
coneixement o d’experiència o de recursos per avançar en aquesta matèria, per tant,
un Pla de serveis ampli i detallat creiem que serà de gran ajuda. Si bé és cert que
molts serveis, com hem pogut comentar, ja s’estaven fent, pensem que ordenar-ho a
través d’un Pla de serveis és el camí. Però, sí que ens ha sorprès una cosa i és la
relació que s’esmenta amb els objectius de desenvolupament sostenible, que sí que
ens agradaria que ens expliquessin, concretament, com es relaciona amb els objectius
a què es fan referència, perquè a nosaltres sí que ens ha costat entendre com es
relacionen amb aquests objectius concretament. Llavors, no sé si ho tenen una mica
més desenvolupat o ens ho poden fer arribar o ens ho saben explicar una mica millor.
El senyor President, diu: El senyor Presas li explica. 
El vicepresident senyor Presas, respon: Bé, en tot cas, aquí, com sabeu, els objectius
de desenvolupament sostenible es resumeixen en aquests 17 grans indicadors i des
de l’àrea s’ha considerat que tècnicament les diverses polítiques que es tiren endavant
des de l’àrea de Participació  Ciutadana,  Bon Govern i  Transparència  impacten en
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aquests indicadors. En tot cas, si vol el detall li podrem fer arribar més concretament
però no hi té més i no hi ha més fons que aquest. 
El senyor President, comenta: Gràcies. Alguna paraula més? Entenc que s’aprova per
unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

13. Aprovació  Bases  específiques  reguladores  de  subvencions  per  a
polítiques de foment de la participació ciutadana. Participació ciutadana, Bon
Govern  i  Transparència-2020/X020100/9672

“La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36
de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del  Règim Local   pretén
col·laborar amb el finançament de les despeses municipals derivades d’actuacions
dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació
ciutadana.

El  Pla  Estratègic  de Subvencions (2020-2023)  aprovat  pel  Ple  de la  Diputació  de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, preveu una línia de subvencions per
impulsar  el  disseny,  l’execució  i  l’avaluació  de projectes municipals  de participació
ciutadana i govern obert,  i  la forma d’atorgament és la concurrència i  convocatòria
anual.

De conformitat amb el que preveu 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  unes bases reguladores de subvencions per a polítiques de
foment de la Participació Ciutadana.

D'acord amb aquests antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple
que adopti l’acord següent

PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per
a polítiques de foment de la Participació Ciutadana, que es transcriuen literalment a
continuació : 

“Bases específiques reguladores  de subvencions per  a  polítiques de foment  de la
participació ciutadana
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió  de  subvencions  de  la  Secció  de  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència de la Diputació de Girona per finançar programes d’ajuntaments per
planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana.
2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es
presentin  en  el  període  fixat  en  la  convocatòria,  que  haurà  d’aprovar  la  Junta  de
Govern, i establir-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració que disposen
aquestes bases.
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L’extracte de la convocatòria de subvencions regulada en aquestes bases, establert en
l’article  17.3 b de la  Llei  38/2003,  general  de subvencions,  es publicarà  al  Butlletí
Oficial de la Província de Girona (BOPG).
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’altres  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  poden  al·legar  com  a
precedent.
3. Despeses subvencionables i període d’execució
3.1 Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària, s’efectuï en el
termini  i  en  les  condicions  que  determinen  aquestes  bases  i  estigui  relacionada
directament amb:

i) Els processos participatius destinats a involucrar la ciutadania en la presa de
decisions  municipals.  Qualsevol  tipus  de  consulta  popular  només  es
considerarà subvencionable si està inclosa dins d’un procés participatiu.

j) La creació o redefinició d’espais i òrgans de participació, estables o puntuals,
que  facilitin  la  participació  de  la  ciutadania  en  les  polítiques  municipals
(consells, fòrums, taules...).

k) El  disseny  i  la  implementació  de  polítiques  públiques  que  comptin  amb  la
participació ciutadana.

No es consideren subvencionables les despeses següents:
3. Les d’adquisició de béns immobles i d’obres de construcció i reparació.
4. Les de funcionament i manteniment d’espais i òrgans de participació que no

siguin d’ús exclusiu per a aquesta finalitat.
5. Les de funcionament o manteniment d’òrgans de participació ja existents.
6. Les  d’activitats  merament  ludicofestives  sense  un  component  pedagògic

participatiu explícit.
7. Les  d’accions  d’informació  o  de  comunicació  no  vinculades  a  un  procés

participatiu.
Són despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació fins a la data límit
per justificar-les. 
El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el  seu valor  de
mercat.
No  són  subvencionables  els  imports  satisfets  en  concepte  d’IVA quan  tinguin  el
caràcter  de  despeses  deduïbles,  compensables  o  repercutibles  per  part  de  l’ens
sol·licitant de la subvenció.
3.2. Període d’execució
El període d’execució s’inicia l’1 de gener de l’any de la convocatòria i finalitza el 30
d’octubre del mateix any. 
Aquest  termini  d’execució  es  pot  ampliar,  d’ofici  o  prèvia  sol·licitud  del  beneficiari,
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix
l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
entitats locals incloses en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, que compleixin
els requisits 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 cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, a les ampliacions que
s’acordin.  Les  condicions  de  les  ampliacions  seran  les  que  s’hagin  determinat
específicament en cada convocatòria.
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 Les subvencions no han d’excedir el percentatge del 90 %, calculat sobre el
pressupost de les despeses subvencionables.

 L’import màxim de la subvenció concedida és de 5.000 €.
 Els  projectes  amb  pressupostos  inferiors  a  2.500  €  queden  exclosos

d’aquesta subvenció.
 Cada  sol·licitud  presentada  s’avalua  tècnicament  d’acord  amb  els  criteris

establerts  al  punt  6è d’aquestes bases.  La puntuació obtinguda ha de ser
superior a 25 punts d’un màxim de 50 punts per accedir a la subvenció.

 Una vegada avaluats tots els projectes, s’ordenen de més a menys puntuació
d’acord amb les valoracions obtingudes amb més de 25 punts, i s’estableix
una prelació. 

 Les subvencions s’assignen segons l’ordre de la prelació obtinguda i fins a
esgotar el crèdit assignat a la convocatòria. 

 En cas d’empat en la valoració de les sol·licituds es prioritzaran els municipis
de menys població.

 Una vegada assignats tots els imports, si resta crèdit per atribuir, aquest saldo
es pot assignar al projecte següent de la prelació que tingui més 25 punts, per
tal d’esgotar completament el crèdit de la convocatòria. Aquest darrer import
pot  resultar  inferior  al  que  correspondria  d’acord  amb  el  pressupost  del
projecte.

6. Criteris de valoració
Els criteris que han de servir per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions
màximes que s’atorguen són els següents:

Grau  de  qualitat  tècnica  del  projecte:  què  i  amb  qui
(concepte i claredat expositiva) 
- Explica què es vol fer (objectiu)?
- Explica per què es vol fer (justificació)?
- Explica qui participarà en el procés?
- Explica amb quins recursos humans i materials es compta?
- El llenguatge utilitzat és clar, concret i breu?

fins a...

5 punts
2 punts
3 punts
3 punts
2 punts

fins  a
15
punts

Metodologia: com i quan
- Explica les fases del procés que s’han planificat?
-  Explica  quins  mecanismes  i  eines  participatives  es  faran
servir? (tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés,
etc.) 
- Fa servir dos o més mecanismes i/o eines diferents?
- Hi ha un calendari o un cronograma del procés?

fins a ...
4 punts
3 punts

1 punts
2 punts

fins  a  10
punts

Originalitat  o  innovació  en  el  procés  participatiu:  
(que  contingui  fórmules  innovadores  d’implicació  de  la
ciutadania)  
Explica  i  justifica  els  elements  innovadors/originals  del
projecte:
- en la metodologia?
- en les activitats? 
- tecnològics?

fins a ...

1 punt
1 punt
1 punt

fins  a  3
punts

Alineament amb els objectius de desenvolupament sostenible
(ODS)
- ODS 5 -  Es preveuen accions per  afavorir  la  participació

fins a ...
0,5
punts

fins  a  2
punts
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equitativa entre homes i dones en el procés?
- ODS 10 - Es preveuen accions per afavorir la participació en
el  procés de tota la  ciutadania (edat,  sexe,  origen,  situació
econòmica, etc.)? 
- ODS 16 El procés o política pública forma part d’una acció
de transparència i retiment de comptes del govern municipal?
-  ODS 17.  El  procés participatiu  preveu l’enfortiment  de la
xarxa entre diferents actors del municipi? 

0,5
punts

0,5
punts

0,5
punts

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu 
- Explica les accions comunicatives previstes?
- Planteja el calendari de les accions comunicatives?

fins a ...
3 punts
2 punts

fins  a  5
punts

Disseny  del  seguiment,  retorn  i  avaluació  
-  Explica  com  es  farà  el  seguiment  del  procés
- Planteja amb quins indicadors s’avaluarà? 
- Explica les accions de retorn del procés previstes?

fins a ...
3 punts
2 punts
5 punts

fins  a  10
punts

Puntuació en relació amb el nombre d’habitants del municipi:
Municipis de fins a 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 2.000 habitants 
Municipis de 2.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.001 habitants

5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

fins  a  5
punts

Màxima puntuació 50 punts

Cada sol·licitud pot obtenir una puntuació màxima de 50 punts
Les  sol·licituds  que  no  obtinguin  una  puntuació  mínima  de  25  punts  seran
desestimades
7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament dins del termini que
estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al
web de la Diputació de Girona ( www.ddgi.cat ).
La  sol·licitud  ha  d’estar  signada  per  l’alcalde  o  alcaldessa,  mitjançant  signatura
electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  s’han de presentar per via telemàtica a
través de la plataforma EACAT.
La  sol·licitud  específica  per  a  aquesta  línia  de  subvencions  ha  de  contenir
obligatòriament la informació dels camps necessaris per valorar-la. Es puntuaran amb
0 punts els apartats que estiguin buits o incomplets, i els que únicament remetin al
projecte.
Per tant, cal presentar:
– La sol·licitud específica amb tots els camps emplenats (camps buits = es puntuaran
amb 0 punts)
– El mateix projecte que es recull a la sol·licitud, d’acord amb el model previst que
s’estableix en l’annex I en format PDF i de 10 Mb com a màxim, que es publicarà al
web de la Diputació i que ha d’especificar:

 Nom del projecte (com es diu el procés?)
 Breu descripció
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 Objectiu (què volem fer?) amb una frase
 Justificació (per què ho volem fer) amb un paràgraf
 A qui va dirigit el procés (qui participarà en el procés?)
 Recursos (amb quins recursos humans i materials ho farem?)
 Metodologia (com ho farem? fases i mecanismes del procés)
 Calendari o cronograma (quant de temps durarà el procés?)
 Originalitat i/o innovació (quines accions innovadores farem servir? I per

què són innovadores?
 Accions d’alineament del procés amb els ODS? (si s’escau)
 Comunicació (com ho explicarem? pla de comunicació)
 Seguiment i avaluació (com ho farem per avaluar?)
 Retorn (com farem el retorn a la ciutadania?)
 Pressupost (quant costarà?)

No es poden presentar projectes que s’hagin elaborat per a finalitats diferents de les
exposades a la base 3a, encara que continguin una part sobre participació ciutadana.
En cas que es vulguin presentar aquests projectes, s’ha de reelaborar i adaptar a les
previsions d’aquestes bases.
Els  defectes  en  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 esmenat els defectes, s’entendrà que l’interessat
ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb
els termes establerts en la legislació de procediment administratiu,  i  s’arxivaran les
actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment  en  què  es  coneguin  i  prèvia  audiència  a  la  part  interessada  i,  en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a
la concessió.
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’accepten  contenidors  d’arxius  o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió del
tipus ZIP o RAR.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El  centre  gestor  de  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern i  Transparència  de l’Àrea
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de
Girona duu a terme la instrucció i l’ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les
subvencions establertes en aquestes bases.
Les activitats d’instrucció comprenen:
 La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts

en aquestes bases.
 L’avaluació  de  les  sol·licituds,  efectuada  conforme  als  criteris  establerts  en

aquestes bases.
 La petició dels informes, la informació o l’assessorament que s’estimin necessaris

en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per  determinar  la
proposta.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emet un informe per
concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
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El  centre gestor,  en vista de l’expedient  i  de  l’informe de la  Comissió  Avaluadora,
formula la proposta de resolució, degudament motivada, que ha d’expressar la llista de
beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així
com la relació dels sol·licitants exclosos, amb la indicació de la causa de l’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  està  integrada  pels  membres
següents o per les persones que deleguin:
President: El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local.
Vocals: El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis

Els  tècnics  del  centre  gestor  de  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència.

Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar una persona
que els representi a la Comissió Avaluadora, la qual hi serà amb veu, però sense vot.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució és sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan que
resol definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions.
Es notifica la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
La Junta de Govern de la Diputació emet la resolució corresponent en el termini màxim
de  sis  mesos,  a  comptar  des  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.
Si  algun  beneficiari  renuncia  a  la  subvenció  abans  de  l’acabament  del  termini
d’’execució de la convocatòria, la Junta de Govern pot acordar concedir la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb
la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds.
La proposta de resolució es comunicarà als interessats per tal que l’acceptin en el
termini de deu dies. Una vegada acceptada la proposta, la Junta de Govern dictarà
l’acte de concessió i el notificarà. Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris, als
peticionaris les sol·licituds dels quals, tot i complir les condicions per ser beneficiaris,
no  hagin  obtingut  subvenció  en  excedir  la  quantia  màxima  del  crèdit  fixat  a  la
convocatòria i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la notificació de la resolució el  beneficiari no manifesta el contrari,
s’entén  acceptada  la  subvenció,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques
fixades que hi siguin aplicables.
11. Justificació
11.1. Documents i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  per  via  telemàtica  a  través  de  la
plataforma EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i
signat degudament, que està disponible all web de la Diputació (www.ddgi.cat ), així
com  la  memòria,  el  vídeo  i  l’acreditació  de  la  publicitat,  tal  com  es  concreta  a
continuació: 
 Memòria d’execució del projecte: d’acord amb el model de l’annex II, que ha de

tenir com a màxim cinc pàgines i que obligatòriament ha d’incloure:
 Nom (com es diu el procés?)
 Breu descripció
 Objectiu (quin és l’objectiu del que hem fet?), amb una frase
 Justificació (per què ho hem volgut fer) amb un paràgraf
 A qui s’ha dirigit el procés (qui ha participat en el procés?)
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 Recursos  (amb  quins  recursos  humans  i  materials  hem
comptat?)

 Metodologia (com ho hem fet? fases i mecanismes del procés)
 Calendari o cronograma (quant de temps ha durat el procés?)
 Originalitat  i/o  innovació  (quines  accions innovadores  hem fet

servir? I per què són innovadores?
 Accions d’alineament del procés amb els ODS? (si s’escau)
 Comunicació (com ho hem explicat? pla de comunicació) 
 Seguiment i avaluació (com s’ha fet el seguiment i l’avaluació?)
 Retorn (com s’ha fet el retorn a la ciutadania?)
 Pressupost (quant ha costat?)

 Vídeo: Enllaç a un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases del
procés del projecte subvencionat. Aquest vídeo que es pot elaborar a partir d’un
recull  d’imatges (fotografies  en  formats  habituals  d’imatge .AVI,  .MPEG)  o  de
gravacions (en format .MOV), ha d’estar publicat a la plataforma Youtube, i es
publicarà a l’espai web de la Diputació.

El vídeo ha de mostrar com s’ha desenvolupat el procés participatiu. En el cas
que  en  aquest  enregistrament  apareguin  imatges  en  què  es  reconegui  el
rostre i la veu de les persones que hi participen, l’ajuntament ha d’haver recollit
les autoritzacions corresponents dels drets d’imatge, d’acord amb la normativa
en matèria de protecció de dades, dret a l’honor i a la intimitat i a la pròpia
imatge. Aquesta autorització ha de preveure la difusió de l’enregistrament pels
canals propis de l’ajuntament així com pels de la Diputació de Girona, com a
entitat que dona suport econòmic al projecte finançat.

 Acreditació de la publicitat: Cal acreditar el compliment de l’obligació de difusió i
publicitat  que  s’estableix  al  punt  22  d’aquestes  bases,  en  la  pàgina  web
municipal, en cartells, en plafons informatius o en fullets, ja sigui fent esment del
suport  econòmic de la  Diputació de Girona en el  projecte subvencionat,  o bé
inserint-hi el logotip de la Diputació de Girona.

A l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació subvencionada que, d’acord amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.
Els resultats i  el retorn del procés participatiu no cal que figurin en la memòria del
compte justificatiu,  només cal justificar  la realització de les accions previstes en el
projecte.
En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  siguin  incorrectes  o
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar-los o de completar-los
en el termini de quinze dies hàbils.
11.2. Termini
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 30 d’octubre del mateix
any de la convocatòria.
Aquest termini de justificació es pot ampliar mitjançant una resolució del president de
la Diputació,  d'acord amb el  que estableix  l'article  28.2 de l'Ordenança general  de
subvencions de la Diputació. L'ampliació del termini de justificació comporta també la
del període d'execució de les despeses subvencionables que s’estableix en el punt 3.1
d’aquestes bases.
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga és de fins a quinze dies
naturals abans de la finalització dels terminis de justificació anteriors.
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.
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11.3. Requeriment de la justificació 
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.
12. Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau,  s’efectuïn,  la  Diputació  de  Girona  pot  reduir  la  subvenció  en  els  casos
següents:

 Quan 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 despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a
justificar en la resolució de concessió, la subvenció es reduirà de manera que
es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com
a despesa  a  justificar.  Si  el  cost  de l’actuació  resulta  finalment  superior  al
previst  en  la  sol·licitud,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  atorgada
inicialment.

 Quan els ingressos obtinguts, en el sentit  exposat a la base 14a, superin la
despesa efectiva.

13. Pagament
La Diputació pot efectuar, mitjançant una transferència bancària, els pagaments totals
o parcials de l’import atorgat un cop s’hagin presentat els justificants de la despesa i
hagin obtingut l’aprovació del centre gestor de Participació Ciutadana, Bon Govern, i
Transparència
14. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
15. Subcontractació
Es permet que els ens locals beneficiaris subcontractin totes les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’ens local respectiu.
16.Reformulació de sol·licituds
No es preveu el tràmit de reformulació de sol·licituds.
17. Modificació de les subvencions
Els  beneficiaris  no  poden  demanar  un  canvi  de  l’objecte  o  destí  de  la  subvenció
atorgada,  ni  sol·licitar  la  modificació  del  percentatge  de  finançament,  una  vegada
s’hagi aprovat la resolució corresponent.
18. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, amb l’obligació
del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent,
en els supòsits següents:
a) Els que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que recullen aquestes bases.
c) Altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, 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.
19. Prohibició de contractar amb persones vinculades

77

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



Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no es 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.
20. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  27  d’abril  de  2016),  amb  la  finalitat  de
gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per llei.  La legitimació del  tractament es fonamenta en el  compliment d’una missió
d’interès públic (art. 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1 c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants han d’informar les persones afectades
d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de
protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de
limitació del tractament i oposició), la persona interessada es pot adreçar en qualsevol
moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloses les
vies  d’exercici  dels  drets  de  les  persones interessades,  es  pot  consultar  a  la  seu
electrònica de la Diputació de Girona.
21. Verificació i control
Els  comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts  per  la  Diputació de
Girona s’entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida.
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
22. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, mitjançant la publicació a la pàgina web municipal, al material gràfic que
editin, com ara cartells, plafons informatius, tríptics i fullets o bé al vídeo resum del
projecte subvencionat, encara que l’actuació ja s’hagi realitzat.
La difusió de la subvenció s’ha d’acreditar juntament amb el compte justificatiu, tal com
estableix la base 12a.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
Si  encara n’és  possible  el  compliment  en els  termes establerts,  l’òrgan concedent
haurà de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un
termini no superior a quinze dies, amb l’advertència expressa que aquest incompliment
podrà comportar la revocació de la subvenció.
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
n’és possible el compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent podrà establir
mesures alternatives sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut.
En el  requeriment  que l’òrgan concedent  dirigeixi  al  beneficiari  s’haurà de fixar  un
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termini  no  superior  a  quinze  dies  per  adoptar-les,  amb  l’advertència  que  aquest
incompliment podrà comportar la revocació de la subvenció.
23. 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 que estableix la legislació aplicable.
24. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’han d’abstenir de
dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i
de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

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

21 No dur a terme accions que posin en risc l’interès públic.
22 Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  les

convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes
convocatòries.

En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:
 Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  competent  les  possibles  situacions  de

conflicte d’interessos.
 No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi

en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
 No  oferir  ni  facilitar  a  càrrecs  o  empleats  públics  avantatges  personals  o

materials,  ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a  terceres  persones,  amb la  voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

 Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme
per al seguiment i avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sol·licitin
per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta és aplicable el règim
sancionador establert en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que recull
l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres
possibles conseqüències que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions.
25. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

general de subvencions.
 El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  aprovat  pel  Decret

179/1995, de 13 de juny.
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
 Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte.
26. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
27. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la seva publicació íntegra al  Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació.
Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública  de les  bases s’hi  formulin
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
tingui lloc del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
previst en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
D’acord amb l’article 15 de la Llei  19/2014,  de 29 de desembre,  de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s’han de publicar al web
de la Diputació de Girona.
Disposició addicional tercera
D’acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions,  s’ha  de  fer  publicitat  de  la  informació  sobre  les  convocatòries  i  les
resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de
Subvencions.”

SEGON.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, pel termini de vint dies hàbils, de conformitat
amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
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el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant un anunci que es
publicarà en el Butlletí  Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la
Diputació; també se’n publicarà 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 i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a
l’execució d’aquest acord i, en especial, d’ordenar la publicació íntegra de les bases,
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es
persegueix,  rectifiqui  els  defectes  o les  omissions  que eventualment  s’hagin  pogut
advertir.”

El senyor President, comenta que passaríem al punt número 13. Aprovar les bases
específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació
ciutadana. Senyor Presas.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i manifesta: Gràcies. En aquest
cas, es tracta d’uns petits canvis que es fan en la convocatòria d’aquestes bases, de
fet, si no m’equivoco crec que deu ser el cinquè any ja que es fa aquesta convocatòria.
En aquest cas, un cop avaluades les diverses convocatòries que s’han anat fent els
diversos anys i que cada any incorporem algun canvi per tal de matisar i d’intentar
també  donar  incentius  a  les  polítiques  de  participació  ciutadana  que  es  fan  a  la
demarcació.  En aquest  cas,  principalment hi  ha tres canvis.  Un primer canvi  és la
incorporació també en la puntuació d’aquesta subvenció de que els projectes també
estiguin alineats amb els  objectius de desenvolupament sostenible,  en aquest  cas,
també recollirà les bases una petita puntuació per aquells qui també treballin en aquest
sentit. A partir d’aquí, sí que s’augmenta el llindar mínim per poder accedir a aquesta
subvenció i s’augmenta fins a 2.500 €, en aquest cas, això ho fem principalment per
intentar que els projectes siguin, que no vol dir que els projectes de menys de 2.500 €
no siguin projectes amb cara i ulls, però sí que creiem i el que hem anat veient al llarg
d’aquest temps és que un projecte per sota d’aquest import sovint no acaba de complir
totes les expectatives que ens agradaria que les polítiques de participació ciutadana
dels municipis fessin a la demarcació de Girona. Per tant,  demanem també aquest
import mínim, ara estava situat a aquests 1.000 €, en tot cas, l’incrementem, sobretot
per tal d’incentivar que els ajuntaments recorrin a professionals en aquest sentit i que
quan facin projectes doncs facin projectes també amb cara i ulls. Per altra banda, el
que sí que canviem a l’hora dels criteris, a l’hora de l’atorgament, és que més que
prioritzar que tothom qui presenti el projecte rebi una quantitat encara que sigui petita,
el  que  prioritzem és que  els  projectes  que  realment  compleixin  amb els  objectius
marcats des de l’àrea de Participació Ciutadana i  amb els requisits que marquem,
puguin tenir una major subvenció, en aquest cas, fins el 90 % del projecte, amb un
màxim de 5.000 €. A partir d’aquí, és a dir, són canvis relativament petits, matisos, en
aquest cas, al voltant de la cinquantena de projectes que es van presentar a l’última
convocatòria,  doncs estaríem parlant  que menys de 6 o 7 quedarien exclosos per
aquests canvis i, a més a més, el que es farà des de l’àrea de Participació Ciutadana
són també jornades formatives per tal de poder explicar concretament com funciona
aquesta subvenció i de quina manera i quins projectes són els subvencionables i, per
tant, tots aquests municipis interessats tindran també tota la informació abans de que
hagin de presentar aquests projectes. Moltes gràcies. 
El  senyor  President,  diu:  Molt  bé,  moltes  gràcies.  Alguna  consideració?  Senyora
Pèlach?
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i diu: Moltes gràcies, president. Sí, nosaltres
teníem dubtes.  N’hem parlat  amb el diputat  en relació a aquest  augment del valor

81

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



inferior  límit  per  accedir  als  ajuts,  perquè  en  fa  encara  no  masses  anys  es  va
augmentar ja de 500 a 1.000, llavors era molt petit, però ara estem fent un salt fins a
2.500. Sí  que entenem la lògica d’apostar per projectes més ambiciosos,  més ben
treballats i compartim la voluntat de que se’ns ha expressat i que comentava ara una
mica el diputat en aquest sentit, però alhora la veritat que ens preocupa també que
això pugui suposar un fre a municipis  més petits i  amb poca capacitat,  puguin fer
doncs aquest tipus de projectes que [...] que siguin més ambiciosos, sí que farem un
vot de confiança i votarem a favor. Però sí que demanem que es faci aquest esforç
que  comentava  ara  també  el  diputat  per  a  que  no  es  donin  realment  aquestes
exclusions  que  es  podrien  donar  i  també  per  ajudar  els  municipis  que  presentin
projectes que realment mereixin aquest suport econòmic. Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Gràcies. Li ben asseguro que el que ha dit el diputat serà
així, és a dir, exclusió no n’hi ha d’haver, al contrari, quanta més participació millor. Si
això es veiés que hi hagués algun fre, evidentment posaríem les mesures necessàries
per corregir-ho. Alguna cosa més, senyor Fernández? 
El  diputat  senyor  Juli  Fernández,  intervé i  diu: Sí,  només manifestar  el  nostre vot
favorable. Entenc que són les bases que també recullen fruit de l’experiència de la
seva execució aquestes polítiques que s’han incorporat  i  que entenc que sí,  en la
propera execució que s’ha de fer, doncs, es veiés algun tipus de desajust el govern
doncs també ho recolliria. Per tant, òbviament tot el que sigui donar suport a projectes
participatius  està  totalment  a  favor.  I  això  si  no  ens  mirem com s’executa  o  com
evoluciona, després també tens els possibles canvis que pugui haver-hi de cara al
futur.
El senyor President, respon: Gràcies, senyor Fernández. Senyor Presas?
El vicepresident, senyor Pau Presas, intervé i diu: Sí. En aquest cas, agrair el suport
dels grups d’aquest Ple. Simplement, com hem fet amb cada convocatòria d’aquesta
subvenció amb la comissió avaluadora en tot  cas,  hem comentat  cada vegada les
incidències  que hi  ha  hagut  i  també si  hi  ha  hagut  alguna petició  que ha quedat
exclosa, per tant, en tot cas aquest any farem exactament el mateix i veurem també
doncs si això té algun impacte i esperem que, en tot cas, l’impacte que tingui sigui
positiu en els diversos projectes de la demarcació i, del contrari, com hem anat fent
anirem millorant també aquesta convocatòria. Gràcies. 
El  senyor  President,  manifesta:  Moltes gràcies.  Entenc,  doncs,  que queda aprovat
també aquest punt per unanimitat

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

14. Modificació de les bases específiques reguladores de subvencions
als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals
descentralitzades i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per
a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.Presidència-2020/X020200/9938

“El  Ple  d’aquesta  Diputació,  en sessió  de  data  22  de  gener  de  2019,  va  aprovar
inicialment les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, ens
dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats
sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments
de caràcter firal, el text de les quals apareix publicat íntegrament en el BOPG núm. 21
de 30 de gener de 2019.

Aquestes bases s’han elaborat 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

82

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



qual  s’aprova el  Reglament  de l’esmentada Llei  38/2003,  i  l’Ordenança general  de
subvencions de la Diputació de Girona.

Es proposa modificar  dues qüestions puntuals  de les bases:  la  primera referida al
procediment de resolució i la segona a la forma de justificar.

Atès l’exposat, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció econòmica
i  Cooperació  local  hi  dictamina  favorablement  i  eleva  al  Ple  la  proposta  d’acord
següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de
subvencions  als  ajuntaments,  ens  dependents  d’entitats  públiques  locals,  entitats
municipals  descentralitzades  i  entitats  sense  ànim  de  lucre  de  la  demarcació  de
Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, en el següent sentit:

A la base específica 10. Procediment de resolució i notificació
On diu:
“La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Presidència, òrgan que
resoldrà definitivament l’atorgament de les subvencions.
(...)
La Presidència de la Diputació de Girona ha d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de quatre mesos a comptar de l’acabament del període de presentació
de les sol·licituds.”

Ha de dir:
“La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan
que resoldrà definitivament l’atorgament de les subvencions.
(...)
La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha d’aprovar la resolució corresponent
en  el  termini  màxim  de  quatre  mesos  a  comptar  de  l’acabament  del  període  de
presentació de les sol·licituds.”

A la base específica 12.1. Forma de justificar
On diu:
“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.”

Ha de dir:
“En cas que el cost final justificat sigui inferior (fins a un 10%) al pressupost acceptat,
la  subvenció  a  lliurar  es  mantindrà  en  l’import  concedit  sempre  i  quan  es  pugui
acomplir i acreditar que s'ha aconseguit la finalitat de la subvenció. En cas contrari, la
quantitat  concedida  es  minorarà  proporcionalment  aplicant  el  percentatge  de
desviació.”

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
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Catalunya.  En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública no s’hi  formulin
al·legacions o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i
perquè  disposi  que  les  bases  es  publiquin  íntegrament,  una  vegada  aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”

El senyor President, comenta que passaríem al punt 14è que és la modificació de les
bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments,  d’ens dependents
d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense ànim
de  lucre  de  la  demarcació,  per  a  l’organització  d’esdeveniments  de  caràcter  firal.
Senyor Camps? 
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i manifesta: Sí, hola, bon dia, moltes
gràcies, president. Bé, en aquest punt el que es proposa és modificar dues qüestions
puntuals de les bases. Per una banda, tindríem la primera referida al procediment de
resolució i  la segona a la forma de justificació. En aquest cas, si mirem a la base
específica número 10, tindríem el procediment de resolució i notificació en el que ara
en aquests  moments  posa  que la  resolució  serà  sotmesa a  la  consideració  de la
presidència i com quedaria doncs passaria a ser sotmesa a consideració de la Junta
de Govern. I després, la que és la base específica 12.1, forma de justificar, en aquest
cas i per la situació doncs que ens trobem, doncs el que fem serà ho modifiquem i és
en el cas que el cost final justificat sigui inferior fins a un 10 % del pressupost acceptat
doncs la subvenció es lliurarà i es mantindrà l’import concedit. D’acord, si fos superior
a un 10 % després doncs sí que es faria la reducció com es fa amb totes les altres
subvencions, en aquest cas doncs fins a un 10 % es manté. Moltes gràcies, president. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Camps. Alguna consideració? Ha vist que,
senyora Pèlach, aquesta canvia, eh? Digui. 
La diputada senyora Pèlach, intervé i manifesta: Moltes gràcies. Sí, de fet, en aquesta
nosaltres hi votarem a favor, perquè entenem que [...]  concurrència que he patit jo,
precisament. Precisament, el que farem aprofitant aquesta votació o aquesta que ens
porten a votació, aquesta modificació de bases, és denunciar que malgrat l’existència
d’aquesta línia de subvenció, la realitat és que encara hi ha una colla d’esdeveniments
similars que reben subvencions nominatives o de concessió directa. Nosaltres no hi
veiem cap sentit, ho vam preguntar a la Comissió Informativa i se’ns va confirmar que
era així, l’explicació que se’ns va donar la veritat és que no ens va convèncer i, per
tant, el que demanem és que [...] la dotació d’aquesta línia a l’hora que s’eliminen totes
les subvencions a dit o en unes situacions similars. Perquè nosaltres creiem que és la
manera de garantir unes condicions d’igualtat de tots els municipis en l’accés a aquest
tipus de recursos. 
El  senyor President,  pren la paraula i  respon:  Bé,  en tot  cas,  permeti’m la broma.
Celebro que vostè voti a favor quan em treuen feina a mi o deleguem a la Junta de
Govern i quan em posen feina a mi ho voti en contra, perquè en tot cas vostè vol
alliberar al president la qual cosa és important i li agraeixo enormement. Dit això, feta
la broma, val a dir que nosaltres sí que li vàrem donar una explicació a la Comissió
Informativa, l’única cosa que va passar és que a vostè no li va convèncer l’explicació
donada. I, és clar, però, és a dir, una cosa és dir no m’ho han explicat i l’altre cosa és
el que m’han explicat no m’agrada i, en tot cas, vostè és la segona qüestió. A veure,
vull aclarir només una cosa, el punt que vostè no hi ha votat a favor també era de
concurrència competitiva perquè el senyor Bagot no ha dit en cap manera que no eren
de  concurrència  competitiva,  eh?  Ha  dit  l’òrgan  que  resol  però  no  que  no  fossin
concurrència competitiva. Ho dic perquè és així i és veritat que inclòs podríem apurar
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una  mica  més i  dir  les  emergències  no  són  concurrència  competitiva  perquè  una
emergència no es pot preveure, no podem saber què passarà demà o d’aquí una hora
en un indret  determinat  si  l’haurem d’ajudar  o  no l’haurem d’ajudar  d’una manera
especial o no. Dit això i aclarit que també era concurrència competitiva, més que tot
perquè semblava que les anteriors no eren concurrència competitiva. I val a dir que les
subvencions es donen de dues maneres i això li he explicat de vàries maneres i ja sé
que vostè no és que no ho entengui que sí que ho entén, no li agrada entendre-ho que
també és cert. Es poden donar de dues maneres: en concurrència competitiva o també
es poden donar nominatives. I les nominatives són absolutament igual de legals que
les  de  concurrència  competitiva  perquè  són,  precisament,  aprovades  per  l’òrgan
pertanyent.  Per tant,  és a dir,  aquí hi ha dues maneres, que de fet aquestes dues
maneres són per a tot arreu, és a dir, perquè al final les coses, 2 i 2 normalment fan 4,
sempre, però hi ha un moment determinat que a vegades fa 3 i mig i a vegades fa 4 i
mig. I és aquí quan has de fer aquesta valoració i, per tant, escolti, jo ho he dit moltes
vegades, ho he repetit,  el grau de compliment d’aquesta Diputació en tots aquests
sentits és un alt grau perquè, precisament, cada vegada intentem entre tots polir les
coses de la millor manera possible i en tenim una colla d’exemples avui, els que hi ha
hagut fins ara i els que hi haurà posteriorment. Per tant, en tot cas, jo voldria aclarir de
dir, a vostè no li agrada l’explicació, d’acord, ho entenc i ho respecto, faltaria més, però
sí que el govern hem explicat reiterades vegades i durant molt de temps com aquestes
coses s’han de fer, però és que també eren concurrència competitiva i les coses s’han
de posar en la seva justa mesura perquè sembla que tot el que va en un determinat
lloc  no  és  de  concurrència  competitiva,  no,  no,  també.  Molt  bé,  gràcies,  senyora
Pèlach, digui. 
La  diputada  senyora  Laia  Pèlach,  intervé i  diu: Sí,  perquè  vostè  em barreja  dues
subvencions que jo no he relacionat en cap moment, les ha relacionat vostè perquè jo
en aquesta intervenció no he parlat de cap relació amb una anterior. A la Comissió
Informativa sí que és veritat que vaig dir que una delegació de Junta de Govern a
presidència i  l’altre,  però avui la intervenció que he fet no ha anat gens en aquest
sentit, sinó que a més a més ve al que li comentava és que hi ha unes subvencions
que també són per a la realització de fires que, en canvi, no s’inclouen en aquesta
convocatòria  sinó  que  tenen  concessió  directa  i  nominativa.  Que  és  legal?  Sí,
evidentment. Dins la legalitat hi ha moltes maneres de fer política, jo aquí el que estic
expressant és la nostra manera de fer política per això m’han votat a mi també, no?
Per intentar aportar la meva visió i la de la gent que represento i, per tant, el que estic
expressant és la nostra manera de fer política. I jo d’entrada ja li he dit que no em
convencia l’explicació que m’havien donat però que no em convencia, precisament,
perquè com ja n’hem parlat  tantes vegades tampoc he entrat  específicament més,
però en tot cas jo ja li he dit això, no és pas que ho digui vostè, ja ho he dit jo d’entrada
que l’explicació que m’havien donat no em convencia. Però en tot cas, crec que a mi el
que em toca és explicar la meva manera de fer política i la meva manera de veure-ho i
insisteixo  que  nosaltres,  la  nostra  aposta  és  apostar  per  les  subvencions  de
concurrència  competitiva  i  entenem  que  en  aquest  cas  concretament  dels
esdeveniments firals, la majoria d’esdeveniments que es fan podrien ser absolutament
incorporables en una línia de subvenció com aquesta. 
El senyor President, respon: Sí, jo havia entès que vostè havia manifestat aquest tema
de  dir,  nosaltres  defensem  la  concurrència  competitiva  com  que  l’altre  no  ho  ha
defensat, jo havia donat a entendre que en tot cas interpretava que l’altre no ho era,
perquè concretament ha dit això, exactament que no ho ha dit així de clar però ha dit
escolti jo defenso això. Bé, en tot cas, és una qüestió de manera de veure-ho o de
manera d’interpretar-ho o de defensa, com vostè ha dit, política de cada punt de vista.
Evidentment,  si  vostè  mira  el  que  es  resol  en  aquesta  convocatòria  i  mira  les
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nominatives deu ser una relació de 1/8 o 1/10, és a dir, per cada fira que es pot donar
nominativament se’n donen 10 en concurrència competitiva en aquestes bases. Jo les
altres,  segurament  li  vàrem  explicar  per  raó  d’import,  per  raó  d’importància  i  un
determinat etcètera o de pes específic dintre de la demarcació. Però és així, moltes
gràcies.  Per  tant,  aquesta  modificació  de  bases  entenc que  vostè  hi  està  d’acord
també ha dit, senyora Pèlach?
La diputada senyora Pèlach, diu: Sí, sí. 
El senyor President, comenta: Per tant és per unanimitat, d’acord?

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

15. Proposta al Ple d’acceptació de la delegació acordada per diversos ens de
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres.
XALOC-2020/A010301/9968

“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. 

D’acord amb el que preveu l’article 3.5 del Pla de serveis per a la realització per part
de XALOC de les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic ( BOP de Girona 135, de 15 de juliol de 2020 ) la gestió i
recaptació de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït al sòl,
subsòl  o vol  de  les  vies  públiques municipals  a favor  d’empreses explotadores de
serveis de subministraments que resultin d’interès general o que afectin la generalitat o
una part important del veïnat es realitzarà exclusivament si, prèviament a la delegació,
l’ens delegant  aprova el  model d’ordenança fiscal tipus aprovada per la Diputació i
sempre  que  la  delegació  inclogui  la  gestió,  recaptació  (voluntària  i  executiva)  i  la
inspecció.

En  virtut  de  l’anterior,  i  atès  el  moment  procedimental  en  el  què  es  troben  les
ordenances  fiscals  de  la  taxa  per  la  utilització  privativa  o  l’aprofitament  especial
constituït  al  sòl,  subsòl  o vol  de les vies  públiques municipals  a favor  d’empreses
explotadores  de  serveis  de  subministraments  que  resultin  d’interès  general  o  que
afectin  la  generalitat  o  una  part  important  del  veïnat,  d’alguns  dels  Ajuntaments
relacionats s’estableix un règim especial d’entrada en vigor de la delegació. 

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,
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Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la
corporació la proposta d’acord següent: 

PRIMER ACCEPTAR la delegació acordada pels plenaris dels ajuntaments que es
relacionen  a  continuació,  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona,  de  gestió,  liquidació
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es
duu a terme per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla de
serveis de XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de
2020) que s’especifiquen:

AJUNTAMENT DE CABANES 

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: 11/11/2020

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

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: 18/11/2020

AJUNTAMENT DE RIUMORS

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: 6/11/2020

AJUNTAMENT DE COLERA 

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: 10/11/2020

AJUNTAMENT DE CAMPELLES

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: 30/10/2020
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AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE

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

GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
 Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Data del Ple: 14/10/2020

L’esmentada delegació suposa una ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de
22 de desembre de 2009.

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ

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: 5/08/2020

AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

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: 27/07/2020

AJUNTAMENT DE MOLLÓ

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: 27/11/2020

AJUNTAMENT D’ALBANYÀ

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: 4//09/2020

AJUNTAMENT DE L’ESCALA

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
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Data del Ple: 9//11/2020

AJUNTAMENT DE SANT MORI

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: 8/10/2020

AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM

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: 5/10/2020

AJUNTAMENT SAUS CAMALLERA I LLAMPAIES

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: 30/09/2020

AJUNTAMENT D’OGASSA

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: 24/11/2020

AJUNTAMENT DE PARDINES

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: 25/11/2020

AJUNTAMENT DE SANTA PAU DE SEGÚRIES

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: 30/11/2020
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AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER

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: 28/10/2020

AJUNTAMENT DEL FAR 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: 1/12/2020

AJUNTAMENT D’AGULLANA

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.

GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVNTU)
 Taxa cementiri
 Taxa clavegueram
 Taxa entrada vehicles
 Taxa escombraries
 Taxa subministrament d’aigua

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de 29
de juliol de 2008.

Data del Ple: 26/11/2020

AJUNTAMENT DE LLANARS

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: 27/11/2020

AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX

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
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Data del Ple: 26/11/2020

AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA

GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
 Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 Taxa escombraries
 Taxa clavegueram
 Taxa canaleres
 Taxa cementiri

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 22
de desembre de 2009.

Data del Ple: 1/12/2020

AJUNTAMENT DE DAS

RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
 Altres ingressos de dret públic

L’esmentada delegació suposa una ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de
21 de novembre de 2017.

Data del Ple: 12/11/2020

AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR

GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
 Taxa ocupació via pública

Data del Ple:18/11/2020

AJUNTAMENT DE QUART

GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
 Preu públic Llar d’infants: curs acadèmic 2021/2022 i següents
 Impost del Valor del Terreny de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 21
de novembre de 2006.

Data del Ple: 30/11/2020

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).

SEGON Establir un règim especial d’entrada en vigor per a les delegacions de gestió,
inspecció  i  recaptació  en  període  voluntari  i  executiu  de  la  Taxa  d’aprofitament
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especial  del  domini  públic  local,  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de
subministraments d’interès general:

-       L’1  de  gener  de  2022,  quan  la  modificació  i/o  derogació  i  aprovació
de l’Ordenança fiscal de la taxa tipus entri en vigor en data posterior a l'1 de
gener de 2021.

-       En el moment d’entrada en vigor de l’Ordenança fiscal tipus de la taxa, quan
l’acord definitiu  publicat al BOP sigui d’imposició i ordenació de la Taxa.

-       L’1 de gener de 2021, quan l’Ordenança fiscal tipus de la taxa entri en vigor 
l’1 de gener d’aquest any.

TERCER 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, que se sumen als indicats al Ple de Diputació del mes d’octubre:

Ajuntament de Boadella i les Escaules
Ajuntament de Camprodon
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Ajuntament de Canet d'Adri
Ajuntament de Cantallops
Ajuntament de Darnius
Ajuntament de Juià
Ajuntament de l'Armentera
Ajuntament de la Pera
Ajuntament de la Vall de Bianya
Ajuntament de les Preses
Ajuntament de Pau
Ajuntament de Pedret i Marzà
Ajuntament de Portbou
Ajuntament de Riudaura
Ajuntament de Roses
Ajuntament de Sant Aniol de Finestres
Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Ajuntament de Sant Mori
Ajuntament de Torroella de Fluvià
Ajuntament de Ventalló
Ajuntament de Viladamat
Ajuntament de Vilamacolum
Ajuntament de Vilamaniscle
Ajuntament de Vilaür
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Consorci Vies Verdes de Girona

QUART Prendre  raó  de  l’Avocació  de  les  competències  que  s’indiquen  tot  seguit
realitzada segons acord de Ple per l’Ajuntament de Tossa de Mar: 

l) De la gestió i recaptació del preu públic de les escombraries comercials als
efectes exclusius de conèixer i resoldre sobre la reducció proporcional del preu
públic,  corresponent  al  període  de  l’estat  d’alarma,  i  en  el  seu  cas,  el
reconeixement del dret de devolució dels ingressos indeguts, acordada dins de
les mesures econòmiques per combatre els efectes negatius del COVID-19.

m) De la  gestió de la recaptació tributària, en període voluntari dels conceptes,
Preu  Públic  (Llar d’Infants  I  Escola  de  Música)  i  Ocupació  Via  Pública
(terrasses, tendals, caixers, rètols i mercaderies), acordada en el Ple de data
16  de  juliol  de  2020,  dins  de  les  mesures econòmiques  per  combatre  els
efectes negatius del Covid-19.

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 15è, a la proposta al Ple també,
senyor Camps, de la delegació de XALOC.
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies, president.
Bé,  el  que  fem com a  tots  els  plens,  aquesta  vegada  doncs  és  més  extens,  les
delegacions que s’aporten, s’ha fet una campanya per part de XALOC per a que tots
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els  ajuntaments  fossin  coneixedors  de  que  es  podien  acollir  a  demanar  la  taxa
d’aprofitament  especial  de domini  públic  local  a favor  d’empreses explotadores  de
serveis de subministrament d’interès general i, per aquesta raó, tenim l’Ajuntament de
Cabanes, l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, de Riumors, Colera, de Campelles,
de Vilamaniscle, de Borrassà, de Sant Miquel de Fluvià, Molló, Albanyà, de l’Escala, de
Sant Mori, de Vilamacolum, de Saus, Cremallera i Llampaies, Ogassa, Pardines, Sant
Pau  de  Segúries,  Sarrià  de  Ter,  Far  d’Empordà,  després  tindríem  l’Ajuntament
d’Agullana que, a part d’aquesta taxa volen que fem d’altres taxes, i d’altres impostos.
També  s’hi  afegiria  l’Ajuntament  de  Llanars,  l’Ajuntament  de  Montagut  i  Oix,
l’Ajuntament de Santa Llogaia d’Àlguema, tindríem l’Ajuntament de Das, que aquí a
l’Ajuntament  de  Santa  Llogaia  d’Àlguema  també  tindríem  gestió  i  recaptació  d’un
període voluntari executiu d’impostos i taxes vàries. Després tindríem l’Ajuntament de
la Selva de Mar i l’Ajuntament de Quart. Aquí tindríem un segon punt, en aquest cas,
que seria establir el règim especial d’entrada en vigor per les delegacions, de gestió,
inspecció, recaptació en període voluntari executiu de la taxa d’aprofitament especial
de domini públic local. Tindríem un tercer punt en el qual és adaptar els convenis que
tenim  subscrits  en  qualsevol  administració  pública  que  ens  hagi  delegat  la  seva
recaptació a XALOC per mirar d’adequar-la a la llei i, per tant, adaptar-nos a la nova
regulació  que va entrar  en vigor  l’1  d’octubre  i  hi  havia  3 anys per  poder-ho tirar
endavant.  Després  també,  aquí  tindríem  la  continuació  d’ajuntaments  que
s’adaptarien,  tindríem l’Ajuntament  de  Boadella  i  les  Escaules,  Camprodon,  Canet
d’Adri, Cantallops, Darnius, Juià, l’Armentera, la Pera, la Vall de Bianya, les Preses,
Pau, Pedret i Marzà, Portbou, Riudaura, Roses, Sant Aniol de Finestres, Sant Joan les
Fonts,  Sant  Jordi  Desvalls,  Sant  Mori,  Torroella  de  Fluvià,  Ventalló,  Viladamat,
Vilamacolum,  Vilamaniscle,  Vilaür,  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  també  el
Consorci de Vies Verdes. I com a quart punt, tindríem prendre raó de la vocació de les
competències que s’indiquen a l’acord del Ple, de gestió i recaptació del preu públic de
les  taxes  d’escombraries,  comercials,  els  efectes  exclusius  de  conèixer  i  resoldre
sobre  la  reducció  proporcional  del  preu  públic  corresponent  al  període  de  l’estat
d’alarma que hem estat vivint durant tot aquest 2020, degut a la COVID-19 i també de
la gestió de recaptació tributària en període involuntari dels conceptes de preu públic,
ocupació de via pública, entre d’altres, en aquest cas, de l’Ajuntament de Tossa de
Mar. Moltes gràcies, president. 
El senyor President, comenta: Moltes gràcies, senyor Camps. Alguna consideració per
part de vostès? No? Entenc doncs que queden aprovats, aquest punt queda aprovat
per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

16. Ratificació de la resolució de la presidència delegada de XALOC de data
17 de novembre de 2020, relativa a la modificació de la Relació de llocs de treball
per  a  2020  de  XALOC  .  XALOC-2020/A010301/9968

“La Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local  hi  dictamina  favorablement  i  proposa  al  Ple  de  la  Diputació  de  Girona  la
ratificació de la resolució del president delegat de XALOC de data 27 de novembre de
2020, el contingut literal de la qual és el següent:

“Atès que es manté la situació de pròrroga pressupostària dels Pressupostos de 2018,
i per tal de possibilitar els increments retributius el personal al servei del sector públic,
previst en el l'II Acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball,
signat  el  9  de  març  de  2018  pel  Govern  d'Espanya  i  les  organitzacions  sindicals
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CCOO, UGT I CSIF, s'ha dictat el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener pel qual
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 

L'article 3.Dos –bàsic- d'aquest Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener  estableix que:
«En l'any 2020 (...), A més, es pot autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent
de la massa salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de
millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs
amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació
a plans de pensions.”

Així  mateix,  l’apartat Set del mateix precepte legal -també bàsic- disposa que “Allò
disposat en els apartats anteriors s’ha d’entendre sense perjudici de les adequacions
retributives  que,  amb  caràcter  singular  i  excepcional,  resultin  imprescindibles  per
contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada
programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix.” 
El passat 28 de setembre de 2020 es va acordar amb la representació dels empleats
públics del grup institucional de la Diputació de Girona que el destí del fons addicional
del 0,30 per cent  de la massa salarial  de l’any 2019,  s’utilitzés per a la revisió de
complements  específics  entre  llocs  amb  funcions  equiparables  i  l’homologació  de
complements de destí de certs col·lectius.
Vist  que  l’estructura  retributiva  del  personal  laboral  i  funcionari  de  XALOC  és  la
mateixa, de conformitat amb l’article 28 de l’Acord/Conveni de condicions de treball del
personal funcionari i laboral de l’organisme, i que de conformitat amb les polítiques
d’homogeneïtzació en matèria de personal amb la resta d’ens que conformen el grup
institucional de la Diputació de Girona, s’emmarca aquesta la negociació conjunta, de
forma  que  l’aplicació  d’aquest  increment  addicional  sigui  tractat  amb  caràcter
homogeni, amb independència del règim jurídic de l’empleat/da, en els llocs de treball
especifiquis que s’han determinat.
Pel que fa referència concretament a XALOC, el destí del 0,30% addicional pactat a
nivell de grup institucional es destina a les revisions dels llocs de treball següents:
1) Auxiliar administratiu: modificació del complement de destí, que passa del nivell 13
al  14  i  modificació  del  complement  específic,  que  passa  a  ser  de 7.995,23 euros
anuals.
2) Administratius: modificació del complement específic, que passarà a ser de 7.995,23
euros anuals
En el moment d’efectuar el càlcul d’aquest increment addicional del 0,30 de la massa
salarial, s’ha tingut en compte les 5 places d’auxiliar administratius en plantilla i 1 per
programa, així com les 34 places d’administratius (32 de lloc base i 2 de mobilitat), que
consten a la RLLT 2020:
Codi
RLLT

Lloc de
 treball

Núm. 
treballadors

Import anual

10205 Auxiliar
administratiu

5+1 Canvi destí : 2.049,60€
(a raó de 341,60€ per empleat any)
Canvi específic: 434,95 
(a raó de 72,49€ per empleat any)

10204 
10204_L

Administratiu 32 Canvi específic: 7.859,08
(a raó de 245,60€ per empleat any)

1005 Administratiu
MLG

2 Canvi específic:1.342,51
(a raó de 671,25€ per empleat any)

TOTAL 11.686,14 euros
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No obstant, cal tenir en compte que en aquests moments XALOC té una juxtaposició
d’estructures organitzatives, que amb motiu de les circumstàncies de crisi  sanitària
provocada  per  la  Covid-19  (tancament  d’oficines,  confinament,  restricció  de
concurrència de persones en espais tancats, ...) no ha permès executar els processos
de  provisió  de  54  places  de  llocs  qualificats  de  la  categoria  administrativa  (codis
10201, 10202 i 10203, en ambdós règims jurídics), corresponents a la nova estructura
organitzativa, d’acord amb la seva planificació, provocant que actualment el gruix del
personal de suport administratiu romangui en el lloc d’administratiu base (llocs codi
10204 i  10204_L).  La qual  cosa obliga  a aplicar  aquesta modificació singular  dels
complements retributius al nombre real d’efectius que ocupen el mateix lloc de treball.
Aquest situació, però, està acotada en el temps, atès que s’extingirà en el moment que
quedin provisionades les places de llocs de treball d’administratius qualificats al llarg
d’aquest exercici 2020.
Així  mateix,  cal  tenir  en  compte  també  que  actualment  XALOC  té  dos  efectius
d’auxiliar administratiu per programes i no un.
És per això, que cal tenir en compte també  els beneficiaris i import anual total és el
següent:
Codi Lloc de

 treball
Núm. 
treballadors

Import anual

10205 Auxiliar
administratiu

1 Canvi  destí  :  73,20€  (proporcional  3
mesos)
(a raó de 341,60€ per empleat any)
Canvi  específic:  5,18  euros
(proporcional 3 mesos)
(a raó de 72,49€ per empleat any)

10204
10204_
L

Administratiu 49 Canvi específic: 12.034,22
(a raó de 245,60€ per empleat any)

TOTAL 12.122,96 euros
(*) El total d’efectius d’auxiliars administratius és de 7 (5 en plantilla i 2 per programes) 
Aquests imports anuals es faran efectius en la nòmina de desembre de 2020 de forma
proporcional als mesos treballats durant l’any 2020 pels empleats i empleades. 
De  conformitat  amb  la  Disposició  transitòria  segona  del  mateix  Reial  decret  Llei
2/2020,  de 21 de gener,  aquelles persones empleades que tinguin un complement
personal i transitori, serà absorbit per aquest increment retributiu del lloc de treball fins
al 50 per cent del seu import.
D'acord amb el que disposa la disposició transitòria tercera del Reial decret llei 2/2020,
de 21 de gener esmentat, es pot reconèixer l’increment retributiu amb efectes de l’1 de
gener de 2020 i acordar fer efectius els endarreriments generats amb motiu d'aquesta
modificació normativa, amb efectes des d'aquella data (1 de gener de 2020), sempre
que  existeixi  el  crèdit  adequat  i  suficient  per  fer-los  efectius.  En  aquest  sentit,
assenyalar que s’ha dotat el capítol I del Pressupost per a l'exercici 2020 de XALOC
amb un fons per previsió d’increments retributius aprovades per les lleis d’aplicació, en
les aplicacions  pressupostàries següents:

Or
g. Pro. Eco. Descripció

10 9290 10101
Previsió  increment  retrib.  Personal  directiu
segons LPGE 2020 1.080,43

10 9290 12009
Previsió  increment  retrib.  funcionaris  LPGE
2020 i altres

171.497,3
9

10 9290 13002 Previsió  increment  retrib.  P.laboral  fix  LPGE 19.161,72
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2020 i altres

10 9290 13102
Previsió  increment  retrib.  P.laboral  temporal
LPGE 2020 i altres 1.916,10

TOTAL
193.655,6
4

En aquest sentit, existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries
anteriors. 
Finalment, l’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim  local,  en  regular  les  especialitats  d’aquests  organismes,  disposa  en  el  seu
apartat e), que “La determinació i modificació de les condicions retributives, tant del
personal directiu com de la resta del personal, hauran d’ajustar-se en tot cas a les
normes que al  respecte aprovi el  Ple o la Junta de Govern, segons correspongui.”
L'acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 10 de desembre de
2019, relatiu a l’aprovació de la relació de llocs de treball i la plantilla de la Diputació de
Girona i els seus organismes autònoms pel 2020 (expedient 2019/8293), estableix en
el  punt  Sisè  de  la  seva  part  dispositiva  el  següent:  “Autoritzar  al  president  de  la
Corporació executar l’acord que determini l’augment de les retribucions establertes per
les corresponents lleis de pressupostos o normativa que la substitueixi en relació a les
retribucions dels empleats públics,  en tant  que el  Ple acorda l’aprovació del sostre
màxim  de  les  retribucions  complementàries  de  conformitat  amb  les  previsions  de
l’Acuerdo para la Mejora del Empleo.”. En aquest sentit, en data 24 de gener de 2020,
la  Cap  de  Suport  i  Control  dels  Ens  Dependents  ha  tramès  mitjançant  correu
corporatiu nota d’aclariment d’aquest punt acordat per l’òrgan plenari de la Diputació,
tot assenyalant que “El punt 6 es refereix al president de cada una de les corporacions,
en tant que els presidents dels OOAA tenen les mateixes competències que els hi
dona l’article 34 en l’àmbit del seu organisme. En aquest supòsit el Ple que és l’òrgan
competent per aprovar les retribucions complementàries va fer un acord de màxims
però  acorda  que  s’instrumentalitzaria  mitjançant  decret  del  president  (però  del
president de cada OOAA) que és el que té l’exercici superior del personal.” 
D’acord amb els antecedents, vista proposta de la gerència, així com les atribucions
que els Estatuts de l’organisme atribueix a la presidència, i la Resolució de la Diputació
de Girona de 23 de juliol  de 2019,  de delegació de la  presidència de l’organisme
XALOC, es proposa a la presidència de XALOC que dicti la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar l’actualització en els imports que s’indiquen el complement específic i
el complement de destí  dels llocs de treball que s’especifiquen en l’annex 1, i  que
consta en la Relació de Llocs de Treball de l’organisme aprovada en sessió del Ple de
la Diputació de Girona de 10 de desembre de 2019. 
Aquest acord es realitza en aplicació de l’article 3, apartats Dos i Set, del Reial Decret
llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic i l’Acord del Consell de Ministres de la mateixa
data. 
Els efectes econòmics d’aquest increment retributiu seran des del dia 1 de gener de
2020 i serà abonada en la nòmina de desembre.
Segon.  Elevar la  present  resolució al  Ple de la  Diputació de Girona per a la seva
ratificació en la primera sessió que celebri i donar-ne compte al Consell Rector.”

ANNEX 1
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  10.200 Personal administratiu                        
Codi Denominació lloc de treball Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 

Dedicació 
Factor 

incompatibilitat  
F. 
Específica  

Localitat Observacions 

1005 Suport administratiu MLG  3 15 7.995,23 C1 C L         a extingir  

10204 Administratiu  32 15 7.995,23 C1 C F          vacants 

10204_L Administratiu  32 15 7.995,23 C1 C L     A extingir per 
funcionarització 

10205 Auxiliar administratiu  5 13 7.995,23 C2 C L           

 

ANNEX 2
Codi Lloc de

 treball
Núm. 
treballadors

Import anual

10205 Auxiliar
administratiu

7(*) Canvi destí : 2.049,60 + 73,20 euros
(2.122,80)
(a raó de 341,60€ per empleat any)
Canvi  específic:  434,95  +  15,53
=450,49 euros
(a raó de 72,49€ per empleat any)

10204 Administratiu 32 Canvi específic: 7.859,08
(a raó de 245,60€ per empleat any)

10204_
L

Administratiu 49 Canvi específic:12.034,22 euros
(a raó de 245,60€ per empleat any)

1005 Administratiu
MLG

2 Canvi específic:1.342,50
(a raó de 671,25€ per empleat any)

TOTAL 23.809,11 euros
(*) Total auxiliars administratius: 7 (5 en plantilla i 2 per programes) “

El senyor president, comenta que passaríem a l’últim punt d’aquesta comissió, 16è de
l’ordre del dia, què és una ratificació de la resolució de la presidència delegada de
XALOC del passat 17 de novembre, relativa a la modificació de la Relació de llocs de
treball. Senyor Camps, si vol continuar. 
El  diputat  senyor  Jordi  Camps,  manifesta:  Sí,  moltes  gràcies,  president.  Tindríem
l’aprovació de l’actualització dels imports que s’indiquen al complement específic i al
complement del destí dels llocs de treball i, per tant, en aquest cas, també hi afegiríem
el que és el 0,30 % que ja es fa en tot el grup institucional, d’increment. Moltes gràcies.
El seyor President, diu: Moltes gràcies. Estan d’acord també? Doncs quedaria també
ratificat aquest decret.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

17. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les
comarques  gironines.  Cooperació  Cultural-2020/X020100/9844

D’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible aprovats per l’ONU l’any
2015, és responsabilitat de tots els governs garantir una educació inclusiva, equitativa i
de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida. També ho és
desenvolupar polítiques que evitin les disparitats de gènere en l’educació, així  com
garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables. És a dir, potenciar
la inclusió social de totes les persones, reduint les desigualtats, i promoure la igualtat
de gènere i l’apoderament de tota la societat.
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D’acord  amb  els  articles  21  i  22  de  l’Estatut  d’autonomia  de  Catalunya,  s’ha  de
fomentar l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i la preservació del
patrimoni  cultural,  així  com en l’apreciació i  la  valoració de l’art  i  la  cultura com a
expressió  comunitària;  i  també  s’ha  de  vetllar  perquè  tots  els  ciutadans  de  les
comarques  de  Girona  puguin  tenir  accés  a  la  formació  superior  de  qualitat  en  el
territori, entenent que la formació i l’educació són un dret fonamental.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 17 de desembre de 2019, va aprovar el
Pla Estratègic de Subvencions, el qual estableix que el Servei de Cooperació Cultural
ha  de  tenir  una  línia  de  subvencions  específiques  per  al  foment  de  programes  i
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines. 

El punt 13 de l’article 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, modifica l’article 36.1 d de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i  la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

De conformitat amb el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003 esmentada, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona, s’han elaborat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines.

D’acord  amb els  antecedents exposats,  la  Comissió  Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per  al  foment  de  programes  i  projectes  educatius  en  l’àmbit  de  les  comarques
gironines, que es transcriuen literalment a continuació:

«Bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  al  foment  de
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines 
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació
de la Diputació de Girona per al finançament de programes i projectes educatius.
La tipologia d’accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats educatius
duts a terme a la demarcació de Girona, així com atendre les necessitats concretes
dels alumnes amb necessitats especials i el foment del talent, en una de les modalitats
següents:
Línia 1. Projectes i programes escolars
Els projectes que es presentin en aquesta línia han de tenir com a principal objectiu
treballar  per  a  una  educació  inclusiva,  equitativa  i  de  qualitat  i  per  promoure
oportunitats  d’aprenentatge  per  a  tothom,  especialment  per  a  les  persones
vulnerables.
També es valoren els projectes i programes que promoguin el foment i el creixement
del talent i de les habilitats de l’alumnat de les comarques gironines, potenciant-lo i
buscant oportunitats per satisfer les seves necessitats.
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Línia 2. Centres d’educació especial
Aquesta  línia  es  dirigeix  als  centres  amb  alumnes  amb  necessitats  educatives
especials que requereixin fer inversions de millora dels equipaments per fer-los més
accessibles i poder garantir, d’aquesta manera, el dret universal d’accés a l’educació.
Línia 3. Activitats de formació d’adults
Aquesta línia atén activitats relacionades amb la formació d’adults, sempre que tinguin
com a objectiu garantir la formació al llarg de la vida, reduir la desigualtat social i/o
afavorir la igualtat de gènere i d’oportunitats.
Línia 4. Projectes d’Educació 360
Aquesta línia té com a objectiu el finançament de la redacció i/o revisió dels projectes
d’Educació 360.
2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es
presentin en el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i
establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes
bases.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’altres  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  poden  al·legar  com  a
precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis
subvencionats en cap cas no pot superar el seu valor de mercat.
Es poden finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les
despeses, en el cas de la línia 1, la línia 3 i la línia 4, i les inversions, en el cas de la
línia 2, derivades d’actuacions d’interès públic i  social,  que es portin a terme a les
comarques gironines en el període comprès entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de la
convocatòria i el 30 de setembre de l’any de la convocatòria. 
Les  activitats  que poden ser  objecte  de subvenció  són les  que formen part  d’una
programació anual, o bé activitats concretes o puntuals l’objecte de les quals sigui el
que s’especifica a cada línia.
La programació d’activitats pot ser virtual i, en cas necessari, seran subvencionables
les despeses per adaptar aquestes activitats al format digital. 
En el cas de les activitats presencials, són subvencionables les despeses relacionades
amb  la  seva  seguretat  sanitària  (compra  de  mascaretes,  gel  hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.).
En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius relacionats amb la
pandèmia, sempre que estigui degudament motivada la justificació, es consideren com
a subvencionables els aspectes següents:

–  La  facturació  d’activitats  programades  que  s’hagin  cancel·lat:  monitoratge,
guiatge, etc.

No es consideren despeses subvencionables: 
a) Les activitats que ja tinguin una altra línia de subvencions específica de la Diputació
de Girona. 
b) Els premis culturals.
c) Les activitats de caràcter religiós i les d’organitzacions polítiques.
d) El finançament d’inversions, equipament i béns d’equip, en el cas de les línies 1 i 3.
e) L’obra civil: immobles, construcció i rehabilitació.
f) Les despeses de transport escolar.
g) Les activitats extraescolars.
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h) Les activitats de llars d’infants.
No  són  subvencionables  els  imports  satisfets  en  concepte  d’IVA quan  tinguin  el
caràcter  de  despeses  deduïbles,  compensables  o  repercutibles  per  part  de  l’ens
sol·licitant de la subvenció.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els
destinataris següents en funció de la modalitat a la qual es presentin:
Línies 1 i 3. Ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades
de  les  comarques  gironines,  centres  educatius,  centres  de  recerca  pedagògica  i
persones jurídiques.
Línia  2.  Centres  d’educació  especial  de  les  comarques  gironines;  així  com  els
ajuntaments de comarca, que tinguin unitat de suport a l’educació especial (USEE) o
unitat d’educació especial.
Línia  4.  Ajuntaments  de  les  comarques  gironines  que  s’hagin  adherit  a  l’Aliança
Educació 360.  
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones 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 cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions que
s’acordin. Les condicions i la quantia de les ampliacions seran les que es determinin
específicament en cada convocatòria.
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es realitzi.  S’avalua cada
sol·licitud d’acord amb els criteris establerts als annexos de la convocatòria, 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 podrà ser superior a 10.000 € ni inferior a 500 €.
6. Procediment de presentació de les sol·licituds
Per  a  totes  les  línies  només  es  pot  presentar  una  sol·licitud  de  subvenció  per
sol·licitant i línia.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades  i  signades  digitalment  per  la  persona
interessada o per la que representi legalment l’entitat, s’han de presentar pel canal
electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini que s’estableixi en la convocatòria.
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona que s'especifiquen a la Seu electrònica.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, aquest termini finalitza el dia hàbil següent.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent:
–  Totes  les  sol·licituds  han  d’anar  acompanyades  del  seu  projecte,  en  què  s’ha
d’explicar quines són les accions a dur a terme seguint els criteris de valoració per a
cada una de les línies,  així  com la  previsió de despeses,  desglossada de manera
detallada amb tots els conceptes. Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament
en el projecte no es tindrà en compte en el moment de valorar la sol·licitud.
Els criteris de sostenibilitat ambiental, en el moment de fer la sol·licitud de subvenció,
s’han d’acreditar de la manera següent:
• Programes de compensació de la petjada de carboni:  cal adjuntar el  certificat de
compensació emès per una empresa acreditada o bé acreditar que es forma part del
Fons de Carboni de la Diputació de Girona.
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•  Ús  de  vehicles  elèctrics:  cal  acreditar  la  titularitat  del/s  vehicle/s  elèctric/s  o  del
contracte de lloguer.
• Generació d’energia renovable a les instal·lacions o edificis: cal aportar un certificat
que acrediti la generació d’aquest tipus d’energia.
• Contractació de tarifa d’energia verda/renovable: cal adjuntar una còpia de la darrera
factura contractada.
La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB
com  a  màxim.  Els  documents  s’han  d’aplegar  seguint  uns  criteris  de  similitud:
certificats, fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries... A cada sol·licitud es
poden adjuntar un màxim de 10 arxius.
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 recollits 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.
7. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El  Servei  de Cooperació Cultural  de la  Diputació de Girona ha d’instruir  i  ordenar
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions que recullen aquestes bases.
Les actuacions d’instrucció comprenen:

 La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de
beneficiari 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 preparades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’estudiar i avaluar
els projectes i propostes, examinar les sol·licituds i estendre una acta amb la proposta
de puntuació i de resolució d’acord amb els criteris fixats a l’annex per a cada sublínia.
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la
Comissió Avaluadora pot demanar informació addicional i/o concretar entrevistes amb
algun  o  alguns  dels  sol·licitants,  i  recaptar  l’assessorament  d’altres  persones  o
institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions.
La  proposta  de  resolució  ha  d’expressar  la  llista  de  beneficiaris  proposats  per  a
l’atorgament de la subvenció i la seva quantia, que es calcula de la manera següent:

– En primer lloc es valoren els projectes presentats.
–  A continuació  se  sumen tots  els  punts  assignats  als  projectes  que  igualin  o
superin la puntuació mínima. D’aquesta manera s’obté un valor econòmic del punt. 
– Seguidament, i per a cada projecte, es multiplica la puntuació obtinguda pel valor
del punt, de manera que s’assigna provisionalment l’import de la subvenció.

En el cas de les sublínies 2 i 4, es reparteix equitativament entre les sol·licituds que
compleixin els requisits de la convocatòria.
La proposta de resolució ha de contenir una relació ordenada de tots els peticionaris,
amb indicació de la puntuació obtinguda, que no hagin obtingut subvenció per haver-
se esgotat la quantia màxima del crèdit  fixat a la convocatòria. Si algun beneficiari
renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent pot acordar la concessió de la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents per ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia
s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.
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En la formulació de la proposta de resolució es podrà, discrecionalment, no esgotar el
crèdit total assignat en la convocatòria. El crèdit no esgotat s’ha de traslladar perquè
sigui aplicat a les aplicacions pressupostàries corresponents.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  està  integrada  pels  membres
següents:
President: El president de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 

Educació
Vicepresident: El diputat delegat d’Educació
Vocals: La cap del Servei de Cooperació Cultural

La persona responsable de la línia de subvencions d’educació
Els  grups  polítics  de  la  Diputació  de  Girona  poden  designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot.
8. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Avaluadora, s’ha de sotmetre a la
consideració  de  la  Junta  de Govern de  la  Diputació  de Girona,  òrgan  que  ha  de
resoldre  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 per haver-se esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a
la  convocatòria,  en  què  cal  indicar  la  puntuació  aconseguida.  Si  algun  beneficiari
renuncia  a  la  subvenció,  l’òrgan  concedent  pot  acordar  concedir  la  subvenció  al
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb
la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds
denegades.
La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també
als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les
sol·licituds.
9. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no  manifesta  el  contrari,  s’ha  d’entendre  acceptada  la  subvenció,  així  com  les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
10. Justificació
El termini per justificar les accions subvencionades es concretarà a la convocatòria
corresponent. 
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  pel  canal  electrònic  o  telemàtic
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat. Es podran utilitzar els sistemes
de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a la
Seu electrònica.
Els beneficiaris han d’acompanyar el compte justificatiu de la documentació següent:
1) Memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides, amb
indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.
2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada.
3) Document annex amb els indicadors de la línia de subvencions, disponible en el
web de la Diputació de Girona.
A l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  de  conformitat  amb  el  dret,  s’hagin  produït  abans
d’acabar  el  període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als
creditors corresponents.
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Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  al  previst  en  la  sol·licitud,  la
subvenció s’ha de mantenir en la quantia atorgada inicialment. 
En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la  subvenció  es
minora  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el  percentatge  de
desviació.
S’ha  de  reduir  l’import  de  la  subvenció  quan  els  ingressos  obtinguts,  en  el  sentit
exposat a la base 12, 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.
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que,
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment
de revocació de la subvenció.
11. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramita  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació
efectua el pagament de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa que
es  presentin.  No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  anteriors  a  la
presentació del compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant transferència bancària.
12. 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.
13. 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.
14. Reformulació de la sol·licitud 
Abans que la Junta de Govern resolgui sobre les sol·licituds, els peticionaris podran
reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent acompanyada de la
mateixa  documentació  que  s’especifica  com a  necessària  en  la  presentació  de  la
sol·licitud inicial.
15. Modificació 
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar  un  canvi  de  l’objecte  o  destí  de  la  subvenció  atorgada,  ni  sol·licitar  la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament. 
16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas,
el  beneficiari  té l’obligació de retornar l’import rebut  i  de pagar l’interès de demora
corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull  l’article 37 de la 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 recull la normativa reguladora de subvencions.

El Servei de Cooperació Cultural ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i  la Junta de Govern de la
Diputació és l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
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17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  poden  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de la Diputació de Girona. 
Tampoc no es pot concertar l’execució en els altres supòsits establerts a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18. Protecció de dades
La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de tractar les
dades  personals  que  comuniquin  els  sol·licitants  de  la  subvenció  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, en el
sentit  de  l’article  4.7  del  Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell,  de 27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat  de  gestionar  la  subvenció i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin
establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article
6.1 c).  En cas que la  tramitació de la  sol·licitud impliqui  la  comunicació  de dades
d’altres  persones  a  la  Diputació  de  Girona,  els  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
pot adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
19. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts  per  la  Diputació de
Girona s’entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.
Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’apliquen 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.

105

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



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

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

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

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits recollits en la legislació aplicable.
g) En el cas de persones jurídiques, quan l’import de la despesa subvencionable

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

h) En el cas d’entitats públiques, portar un certificat del secretari o secretària que
acrediti  que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei
9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  i  la  resta  de
normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

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, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment  s’han  d’abstenir  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
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 del dia següent al 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,  així  com per  resoldre  sobre  els  recursos  que  s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, és el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se n’ha de donar compte en la primera sessió
que es dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
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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
en el BOPG.

ANNEX
Criteris de valoració
Línia 1. Projectes i programes educatius
La puntuació mínima per poder accedir a les subvencions és de 20 punts.

CRITERIS PUNTS MÀXIMS

55

Interès educatiu de l’activitat 10

Potenciació de la igualtat de gènere i l’apoderament de
les nenes

5

Treball de la diversitat cultural i de la cohesió social 5

 
Activitats  que  promoguin  l’accés  amb  condicions
d’igualtat  a  les  persones  més  vulnerables  (nens  i
nenes  en  situació  de  vulnerabilitat,  persones  amb
discapacitat o limitacions funcionals, etc.)

5

Incorporació de la formació de docents en l’àmbit de
les altes capacitats i l’educació inclusiva

5

Activitat integrada en el projecte municipal d’Educació
360

4

Activitats que s’ajustin als criteris de sostenibilitat
ambiental (fins a 1 punt)
• Programes de compensació de la petjada de carboni
(0,25)
• Ús de vehicles elèctrics (0,25)
• Generació d’energia renovable a les instal·lacions o
edificis (0,25)
•  Contractació  de  tarifa  d’energia  verda/renovable
(0,25)

0,25
0,25
0,25
0,25

Foment de la participació, dinamització i impacte social
(fins a 5 punts)

23 Fins a 50 assistents/usuaris
24 De 51 a 100 assistents/usuaris
25 De 101 a 250 assistents/usuaris
26 De 251 a 500 assistents/usuaris
27 Més de 500 assistents/usuaris

 

1
2
3
4
5

Programacions estables (fins a 5 punts)
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28 1 o 2 dies, o el cap de setmana sencer
29 1 setmana
30 1 mes
31 Trimestral
32 Semestral
33 Anual

0,5
1
2
3
4
5

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)
34 Activitats  que  comptin  amb  ajudes  d’altres

administracions públiques (fins a 2 punts)
2

35 Activitats  que  comptin  amb  patrocinis  o
mecenatges,  degudament  justificat  en  el
projecte (fins a 3 punts)

 

  Patrocini en espècie 1
  Patrocini econòmic  

o   Fins al 5 % del pressupost global 1
o   Superior  al  5  %  i  fins  al  10  %  del
pressupost global

1,5

o   Superior al 10 % del pressupost global 2

Valoració  de  la  població  del  municipi  on  es
desenvolupa l’activitat (fins a 5 punts)

n) Fins a 2.000 habitants
o) De 2.001 a 10.000 habitants
p) Més de 10.000 habitants

5
3
1

Línia 2. Centres d’educació especial
El crèdit assignat es distribuirà a parts iguals entre totes les sol·licituds que tinguin com
a objectiu l’adquisició de material per millorar l’accessibilitat del centre i/o millorar la
qualitat del treball amb l’alumnat.

Línia 3. Formació d’adults
La puntuació mínima per poder accedir a les subvencions és de 20 punts.

CRITERIS PUNTS MÀXIMS

55

Interès educatiu de l’activitat 10

Potenciació de la igualtat de gènere i l’apoderament de
les dones

5

Treball de la diversitat cultural i de la cohesió social 5

 
Activitats  que  promoguin  l’accés  a  l’educació  amb
condicions d’igualtat  a les persones més vulnerables
(població nouvinguda, adults en risc d’exclusió social,
tercera edat, etc.)

5

Incorporació de la formació de docents en l’àmbit de
l’educació d’adults

5

Activitat integrada en el projecte municipal d’Educació
360

4
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Activitats que s’ajustin als criteris de sostenibilitat
ambiental (fins a 1 punt)
• Programes de compensació de la petjada de carboni
(0,25)
• Ús de vehicles elèctrics (0,25)
• Generació d’energia renovable a les instal·lacions o
edificis (0,25)
•  Contractació  de  tarifa  d’energia  verda/renovable
(0,25)

0,25
0,25
0,25
0,25

Foment de la participació, dinamització i impacte social
(fins a 5 punts)

36 Fins a 50 assistents/usuaris
37 De 51 a 100 assistents/usuaris
38 De 101 a 250 assistents/usuaris
39 De 251 a 500 assistents/usuaris
40 Més de 500 assistents/usuaris

1
2
3
4
5

Programacions estables (fins a 5 punts)

41 1 o 2 dies, o el cap de setmana sencer
42 1 setmana
43 1 mes
44 Trimestral
45 Semestral
46 Anual

0,5
1
2
3
4
5

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)
47 Activitats  que  comptin  amb  ajudes  d’altres

administracions públiques (fins a 2 punts)
2

48 Activitats  que  comptin  amb  patrocinis  o
mecenatges,  degudament  justificat  en  el
projecte (fins a 3 punts)

 

  Patrocini en espècie 1
  Patrocini econòmic  

o   Fins al 5 % del pressupost global 1
o   Superior al 5 i fins al 10 % del pressupost
global

1,5

o   Superior al 10 % del pressupost global 2

Valoració  de  la  població  del  municipi  on  es
desenvolupa l’activitat (fins a 5 punts)

q) Fins a 2.000 habitants
r) De 2.001 a 10.000 habitants
s) Més de 10.000 habitants

5
3
1

Línia 4. Projectes d’Educació 360
El crèdit assignat es distribuirà a parts iguals entre totes les sol·licituds que tinguin com
a objectiu el desenvolupament o l’actualització del projecte municipal Educació 360.»
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Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  al·legacions  o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Tercer.  Facultar  el  president de la Diputació perquè executi  aquest acord, i  perquè
disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades definitivament,
com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi
puguin advertir.”

El  senyor  President  comenta  que  passaríem  a  la  Comissió  de  Cultura,  Noves
Tecnologies,  Esports  i  Educació,  el  punt  17è seria  l’aprovació  inicial  de  les  bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de programes i projectes
educatius  en  l’àmbit  de  les  comarques  gironines.  Té  la  paraula  el  diputat,  senyor
Piferrer.
El  diputat  delegat  d’Educació,  senyor  Josep  Piferrer,  pren  lal  paraula  i  manifesta:
Gràcies,  president.  Tal  com  vàrem  explicar  a  la  Comissió,  aquí  portem  un  seguit
d’ajudes.  La  primera  són  aquestes  bases  reguladores  de  les  subvencions  de
programes i  projectes educatius.  Aquestes són unes bases que ja venen repetides
d’any  rere  any,  el  que  passa  que  aquest  any  hi  ha  unes  petites  modificacions.
L’objecte, les línies de subvencions, el primer, la línia 1 són els projectes i programes
educatius, que es poden presentar a tots aquests programes educatius que tenen una
incidència més directa a l’escola i, llavors, reben aquestes subvencions. La línia 2 són
els  centres  d’educació  especial.  Aquesta  és  una  ajuda,  tenint  en  compte  que  les
escoles d’educació especial, sobretot en primària, no tenen les col·laboracions dels
ajuntaments, perquè no depenen dels ajuntaments i llavors tenen aquesta ajuda des
de la Diputació, sobretot per poder fer petites reformes i la compra d’equipaments de
[...].  Aquí,  aquest  any,  la  modificació que hem fet  aquest  any és que,  en aquelles
comarques que no tenen centres d’educació especial i, aquesta funció la fan escoles
sobretot  de  capitals  de  comarca,  doncs  els  ajuntaments  d’aquestes  capitals  de
comarca que no tenen centres d’educació especial dintre de la comarca, també podran
demanar  una  ajuda  per  a  aquells  centres,  per  a  aquelles  aules  que  necessiten
inversions i que tenen atenció als alumnes d’educació especial. La línia 3, activitats de
formació d’adults, que aquesta és la mateixa que hem tingut els altres anys, i són totes
aquelles ajudes que van dirigides als  adults.  I  la  línia  4,  que també és la  novetat
d’aquest any, és la línia de projectes d’Educació 360. Des de l’àrea d’Educació de la
Diputació de Girona s’han pres aquesta col·laboració amb tots els centres que estan
dintre del projecte d’Educació 360. De fet, hem començat, amb penes i treballs aquest
any amb totes les dificultats  que hem tingut,  hem començat  amb un programa de
formació per a tècnics i per a polítics municipals que hem portat des de la petició de la
Diputació,  la  segona  serà  una  col·laboració  amb  aquests  ajuntaments  que  hagin
d’elaborar  el  projecte  i  la  tercera,  que  [...]  com  sortirà  aquesta  línia  4,  serà  per
l’elaboració de projectes d’Educació 360. Com vostès saben, l’Educació 360 o, també
anomenat,  en  temps  complet  és  un  moviment  pedagògic  que  ve  sobretot  amb el
llinatge de la Fundació Bofill i que hi té entès que els ajuntaments col·laboren amb
l’educació i diem «no» formal en tot el que és l’educació a l’alumne. Llavors, la intenció
d’aquesta  Diputació  és  ajudar  als  ajuntaments  i  col·laborar  amb  tots  aquests
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ajuntaments  que  s’impliquin  en  aquest  moviment  que  ha  sorgit  arran  de  l’aliança
d’Educació 360. No hi ha res més. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piferrer. Alguna consideració per part
de vostès?
La diputada senyora Laia Pèlach, diu: Sí, nosaltres. 
El senyor President, respon: Senyora Pèlach, sí, digui, endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Moltes gràcies, president. Sí, nosaltres
celebrem  la  incorporació  d’aquesta  línia  d’Educació  360.  Creiem  que  aquesta,
realment,  és  una  de  les  apostes  més  importants  que  s’hauria  de  fer  en  matèria
d’educació per donar suport als municipis perquè és on, realment, els municipis tenen
un marge ampli de competències, creiem. El que sí que ens ha sorprès una mica la
forma com es fa, perquè no veiem clar que es reparteixi el crèdit a parts iguals en tots
els  projectes.  Creiem que això no està promovent  la  qualitat  del  projecte ni  té  en
compte l’abast del mateix, no és el mateix un projecte que arribi a 15 persones com
que  arribi  a  500,  entenc.  Llavors,  bé  no  acabem  de  veure  clara  aquesta  forma
realment. Farem un vot de confiança perquè entenem que és la primera vegada que
surt aquesta subvenció però sí que de cara a l’any vinent i, veient una mica com ha
funcionat aquest any, m’agradaria una mica més de concreció a nivell de criteris i de
requisits i sí que nosaltres ens oferim a parlar-ne però si realment es vol valorar això i
de cara a l’any vinent es vol fer una mica més concreta, doncs, nosaltres estarem
encantats de parlar de com es pot concretat això.
El senyor President, comenta: D’acord, gràcies. Alguna paraula més per part d’algú?
La diputada senyora Sílvia Paneque, diu: Sí, per part del grup Socialista.
El senyor President, diu: Senyora Paneque, sí, endavant.
La diputada senyora Sílvia Paneque, manifesta: Sí, moltes gràcies. Nosaltres donem
suport  també  a  aquesta  [...]  sobretot  per  la  incorporació  que  el  mateix  diputat
destacava, del programa d’Educació 360. Entenem que ve a reforçar i enfortir el nostre
sistema  educatiu,  sobretot,  en  l’àmbit  d’equitat  i  igualtat  d’oportunitats  que
desenvolupa diferents capacitats als alumnes, amb itineraris personalitzats i que actua
tant dins de l’equipament educatiu de l’escola com fora, i aquí és on pensem que els
ajuntaments i, per tant, la Diputació poden tenir un paper important. Per tant, celebrem
la inclusió i donem el nostre vot favorable. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Paneque. Senyor Piferrer, si vol. 
El diputat senyor Piferrer, manifesta: Sí, només agrair les intervencions i aquests vots
favorables. L’única cosa de la senyora Pèlach, és clar, vull dir, el que li demanaria és
vostè no sé si em demana pel projecte d’Educació 360 que hi ha aquesta disparitat en
el moment de donar les subvencions, jo l’esperaria una mica que vegi, una vegada
hagin sortit totes aquestes i puguem fer la valoració de com ha anat aquest 2021, que
llavors fer-ne aquesta. Nosaltres som els primers interessats en que això puguin sortir
beneficiats  com  més  alumnes  millor  i  també  que  hi  ha  un  aspecte  que  és  molt
important que en el moment que haguem de perfilar totes aquestes bases també que
els centres d’alta complexitat puguin tenir més ajudes que no pas les poblacions que
no tenen centres d’alta complexitat. Val? Vull dir aquesta petita confiança, nosaltres...
aquesta, aquesta i les bases que venen després són fruit de reunions que hem fet amb
moltíssims ajuntaments de tot Girona i, recollint una mica la seva opinió i les seves
ànsies, han de poder participar en l’educació és perquè tenen això. Una mica, el vot de
confiança aquest... que nosaltres serem els primers que si veiem que aquest projecte
360 surt d’una manera no del tot equitativa, estem a temps de rectificar i ho portarem
aquí i també demanem la col·laboració de tots els diputats del Ple de la Diputació per a
que puguem fer unes bases de 360 que siguin adequades a tothom. 
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El senyor President, comenta: Moltes gràcies. Per tant, farem el que es deia, és a dir,
les coses s’han de fer i després han d’evolucionar. Bé, per tant, entenc que s’aprova
per unanimitat aquest punt

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

18. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  de  la
Diputació de Girona als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de
Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants municipals.
Cooperació  Cultural-2020/X020100/9845

“D’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible aprovats per l’ONU l’any
2015, és responsabilitat de tots els governs garantir una educació inclusiva, equitativa i
de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida.

Seguint l’objectiu número 4, l’educació permet la mobilitat socioeconòmica ascendent i
és clau per sortir de la pobresa i per al desenvolupament dels territoris.

Vistos els articles 21 i  22 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,  s’ha de fomentar
l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i la preservació del patrimoni
cultural,  així  com en l’apreciació i  la valoració de l’art  i  la cultura com a expressió
comunitària; i també s’ha de vetllar perquè tots els ciutadans de les comarques de
Girona puguin tenir accés a la formació superior de qualitat en el territori, entenent que
la formació i l’educació són un dret fonamental.

El punt 13 de l’article 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, modifica l’article 36.1.d de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i  la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, aprovat en sessió ordinària
de 17 de desembre de 2019, el Ple de la Diputació aprova anualment l’actualització
d’aquest Pla d’acord amb les modificacions que, eventualment, s’hi produeixin.

Vist  que  aquesta  línia  de  subvencions  no  està  inclosa  en  el  Pla  Estratègic,  cal
proposar al Ple incloure-la en la propera modificació que es faci.

De conformitat amb el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003 esmentada, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions de la Diputació de
Girona  als  municipis  de  fins  a  500  habitants  de  la  demarcació  de  Girona  per  al
finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants municipals.

D’acord  amb els  antecedents exposats, la  Comissió Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer.  Incloure la línia de subvencions per al  finançament d’accions de suport  als
municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les
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ZER,  les  escoles  i  les  llars  d’infants  municipals  a  la  propera  modificació  del  Pla
Estratègic de Subvencions 2020-2023.

Segon. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de
Girona  als  municipis  de  fins  a  500  habitants  de  la  demarcació  de  Girona  per  al
finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants municipals que es transcriuen
literalment a continuació:

«Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona als municipis de
fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER,
les escoles i les llars d’infants municipals.
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació
de la Diputació de Girona als municipis de fins a 500 habitants per al finançament de
les ZER, les escoles i les llars d’infants municipals.
2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva  i  convocatòria  pública,  que  ha  d’aprovar  la  Junta  de  Govern.  Les
subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció
d’altres subvencions en anys posteriors i no es podran al·legar com a precedent.
3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels
béns i serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
Es poden finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les
despeses  corrents,  incloses  les  de  personal  i  les  de  manteniment,  derivades  del
funcionament de les ZER, les escoles i/o les llars d’infants municipals, generades dins
el curs escolar determinat en la convocatòria corresponent.
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin
el caràcter  de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part  de l’ens
sol·licitant de la subvenció.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els
ajuntaments de les comarques gironines de fins a 500 habitants que siguin titulars d’un
o més equipaments següents:

t) ZER: 2n cicle d’educació infantil i educació primària.
u) Escola: 2n cicle d’educació infantil i educació primària.
v) Llar  d’infants:  1r  cicle  d’educació  infantil,  amb  un  màxim  de  10  alumnes

matriculats l’any de la convocatòria corresponent.
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
La  convocatòria  determinarà  l’import  màxim  a  distribuir  entre  tots  els  beneficiaris,
d’acord amb la consignació pressupostària corresponent.
L’import  de les subvencions que es distribuirà entre els  sol·licitants no pot  superar
l’import del crèdit assignat en la 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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Per al  càlcul  de  la  subvenció  s’elabora  un índex ponderat  que posa en relació  el
pressupost municipal per habitant i el nombre d’alumnes de cada centre, seguint el
quadre següent:

Pressupost municipal / habitant Índex  (alumne  matriculat  /  centre
escolar)

Fins a 1000,00 euros 1
De 1.001 fins a 1500,00 euros 0,8 
De 1500,00 a 2.500,00 euros 0,6 
Més de 2.500,00 euros 0,5

La suma dels alumnes ponderats mitjançant l’índex es divideix per l’import global de la
convocatòria, amb la qual cosa s’obté l’import de la subvenció per alumne.
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de
la concessió. 
6. Procediment de presentació de les sol·licituds
Es pot presentar una sol·licitud per a cadascuna de les ZER, escoles i llars d’infants
municipals.  La  sol·licitud  i  la  documentació  annexa  serveixen  de  justificants  de  la
subvenció en cas de concessió. 
Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant
el  model  normalitzat  disponible  al  web  de  la  Diputació  de  Girona,  a  l’apartat
corresponent  a  les  subvencions,  i  adjuntar-hi  els  documents  que  es  demanen.  La
sol·licitud  ha  d’estar  signada  per  l’alcalde  o  alcaldessa,  mitjançant  signatura
electrònica, amb un certificat vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar per
via telemàtica a través de la plataforma EACAT.
Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

49 Un  certificat  del  cost  de  funcionament  del  servei,  disponible  al  web  de  la
Diputació,  emès pel  secretari/ària  o secretari/ària-interventor/a de l’ens local
sol·licitant,  amb el vistiplau del president/a.  A l’efecte de justificar el cost de
funcionament, no es té en compte la data en què s’efectuï el pagament, sinó
que és suficient el reconeixement de les obligacions corresponents.

50 L’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat establerta a la
base 18a.

L’esmena de defectes de la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha
de fer, 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’ha  efectuat
l’esmena o no s’ha aportat la documentació preceptiva, la Diputació entendrà que la
persona interessada ha desistit  de la seva sol·licitud, prèvia resolució, que s’ha de
dictar en els termes que estableix l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu  comú de les administracions públiques,  i   les actuacions
s’arxivaran sense cap tràmit ulterior.
La  presentació  de  les  sol·licituds  implica  la  plena  acceptació  i  el  coneixement
d’aquestes bases i de la convocatòria corresponent.
7. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La  instrucció  i  l’ordenació  de  l’expedient  per  a  l’atorgament  de  les  subvencions
establertes en aquestes bases corresponen al centre gestor de Cooperació Cultural i
Educació de la Diputació de Girona.
Les activitats d’instrucció comprenen:

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

b) L’avaluació de les sol·licituds,  efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes bases.
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c) La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  s’estimin
necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emet un informe en què
concreta el resultat de l’avaluació efectuada.
Vistos l’expedient i  l’informe de la Comissió Avaluadora, el centre gestor formula la
proposta  de  resolució,  degudament  motivada,  en  què  ha  d’expressar  la  llista  de
beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la seva quantia, així com la
relació dels sol·licitants exclosos, i indicar la causa d’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  està  integrada  pels  membres
següents:
President: El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,

Esports i Educació.
Vicepresident: El diputat delegat d’Educació.
Vocals: La cap del Servei de Cooperació Cultural i Educació. 

El funcionari/ària que s’encarregui de la gestió de les subvencions.

Els  grups  polítics  de  la  Diputació  de  Girona  poden  designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot.

8. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern, la qual ha
de  resoldre  definitivament  (si  escau,  en  diversos  actes)  l’atorgament  de  les
subvencions. 
La resolució es notifica 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 tres 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.
9. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
10. Pagament
Un cop aprovades les  subvencions i  una vegada s’hagin emès els  documents del
reconeixement d’obligacions,  en funció dels  certificats dels costos de funcionament
que  hagin  presentat  els  beneficiaris,  el  centre  gestor  tramita  els  pagaments
corresponents.
11. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
12. 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.
13. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
sol·licitar un canvi de l’objecte o del destí de la subvenció atorgada, ni la modificació
del pressupost o del percentatge de finançament. 
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14. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas,
el  beneficiari  té l’obligació de retornar l’import rebut  i  de pagar l’interès de demora
corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

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

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

El Servei de Cooperació Cultural ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació és l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
15. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  poden  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n pot concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
16. Protecció de dades
La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de tractar 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, en el
sentit  de  l’article  4.7  del  Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell,  de 27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat  de  gestionar  la  subvenció i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin
establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article
6.1 c).  En cas que la  tramitació de la  sol·licitud impliqui  la  comunicació  de dades
d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants han d’informar les
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts 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 pot adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada
del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades,
es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona. 
17. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts  per  la  Diputació de
Girona s’entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
18. 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  que,  per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
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a)  Si  encara  és  possible  complir  l’obligació  en  els  termes  establerts,  l’òrgan
concedent  ha de requerir  el  beneficiari  perquè adopti  les mesures de difusió
establertes  en  un  termini  no  superior  a  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 complir l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament
públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha
de fixar un termini no superior a 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.

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

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

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

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que recull la legislació aplicable.
g)  Acreditar  que  la  contractació  s’ha  realitzat  d’acord  amb  el  que  estableix  la

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

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

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

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:
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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 4t de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim
sancionador  que  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 establertes en la legislació vigent en matèria de subvencions.
21. 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
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. 
22. 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.
23. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de 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,  així  com per  resoldre  sobre  els  recursos  que  s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, és el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se n’ha de donar compte en la primera sessió
que es dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de publicar
en el BOPG.»
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Tercer.  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.

Quart.  Facultar  el  president  de la  Diputació perquè executi  aquest  acord,  i  perquè
disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades definitivament,
com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi
puguin advertir.”

El senyor President, comenta que passaríem al següent punt, que és el punt 18è, que
és l’aprovació inicial  de  les  bases reguladores  de subvencions de la  Diputació  als
municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les
ZER, les escoles i les llars d’infants municipals. Senyor Piferrer? Si vol continuar. 
El  diputat  delegat  d’Educació,  senyor  Josep  Piferrer,  pren  la  paraula  i  manifesta:
Gràcies,  senyor  president.  També  una  mica  com  us  anava  comentant  abans
d’aquestes converses que hem tingut amb els ajuntaments, hem fet molt esment i hem
tingut la cura de citar, alguns no han pogut venir, però sí la gran majoria, calculem que
més del 80 % dels ajuntaments de menys de 500 habitants que tenen una escola o un
centre ZER en el seu municipi, han vingut a aquestes trobades que hem fet juntament
amb els tècnics d’educació. I allà el que hem fet nosaltres és escoltar-los i a partir
d’haver-los escoltat i [...] aquestes dificultats que tenen, per això hem cregut oportú
treure aquesta línia de bases per a les subvencions als ajuntaments de menys de 500
habitants i, sobretot, per la gran dificultat que tenen alguns d’aquests ajuntaments per
fer un manteniment que altres poblacions més grans no tenen aquesta dificultat perquè
el seu pressupost és molt gran i dedicar-li un any a una escola i un altre any a una
altra, poden tenir unes escoles molt dignes, en canvi, ajuntaments de menys de 500
habitants que tenen una escola, fer una inversió als centres els hi és molt i molt difícil. I
després també, una de les demandes que vàrem trobar a molts pocs ajuntaments però
creiem  nosaltres  que  seria  absolutament  necessari  poder-los  ajudar,  en  aquells
ajuntaments  que  tenen  llar  d’infants  de  menys  de  10  alumnes,  que  són  del  tot
deficitàries però és absolutament necessari que es puguin mantenir perquè és la llavor
per a que no es tanqui l’escola que tenen a la població. L’aposta que fem des de la
Diputació és que les escoles no es tanquin malgrat no sigui la nostra facultat, una de
les maneres de poder-los ajudar és fent aquesta ajuda a aquests ajuntaments que són
molt pocs però creiem que és important de poder-ho fer. I també, dir-los que en el
moment de fer la distribució d’aquesta subvenció, s’ha tingut en compte el pressupost
per habitant de cadascuna de les poblacions, de tal manera que les poblacions de
menys de 500 mil habitants que tenen una mitjana de pressupost per habitant molt
alta, tindran menys punts, o sigui, tindran menys subvenció d’aquells ajuntaments que
tenen un pressupost molt més baix o la mitjana de pressupost per habitant molt més
baixa. I d’aquesta manera, també mirem una mica de compensar perquè també és
veritat  que hi  ha ajuntaments doncs que disposen d’un pressupost el  suficientment
ample per poder-hi fer inversions i també seria injust que aquests rebessin el mateix
tipus de subvenció que els altres. Moltes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piferrer. Alguna consideració aquí? 
La diputada senyora Pèlach, diu: Sí, nosaltres. 
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El senyor President, respon: Sí, a veure, senyora Pèlach, primer sí, endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Nosaltres entenem el que explica
el diputat, el que passa que també pensem que tothom ha d’assumir la responsabilitat
que  li  pertoca.  I  com  li  dèiem  a  la  Comissió  Informativa,  concretament,  la  Llei
d’educació de Catalunya al seu capítol segon, que parla del finançament dels centres
de servei d’educació de Catalunya, diu concretament en el punt 1: «El Departament,
d’acord amb el que estableix l’article 42, i en els termes que determini la programació,
ha d’establir una oferta de places per infants de zero a tres anys.», oferta pròpia, i punt
2:  «Als  efectes  del  que  estableix  l’article  56.5  i,  preferentment  per  satisfer  les
necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits
i  en  zones  rurals,...»,  en  zones  rurals,  eh?  que  és  el  que  estàvem  parlant
majoritàriament,  «...d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert
prèviament,  el  Departament  ha  de  subvencionar  la  creació,  consolidació  i  el
sosteniment  de  les  places  per  a  infants  de  zero  a  tres  anys  en  llars  d’infants  de
titularitat municipal». Per tant, entenem que la responsabilitat aquí és claríssima i, la
veritat, nosaltres el que estem veient és que amb aquesta subvenció una vegada més
el que fem és estar cobrint les espatlles a una altra administració, en aquest cas el
Departament de la Generalitat  i  nosaltres no volem avalar  això perquè creiem que
cadascú ha d’assumir les seves responsabilitats i si nosaltres anem fent la feina que li
toca a la Generalitat doncs després no tenim recursos per fer-ne d’altres de tasques
que sí que ens toquen. Bé, nosaltres entenem que ara mateix és difícil  fer un pas
enrere amb això però crec que, com a mínim, el que pertocaria és que si fem aquest
pas  endavant,  fer  una  carta  al  Departament  explicant  precisament  totes  aquestes
peticions que han fet els ajuntaments i els motius pels quals les fan i explicar aquest
problema que tenim, que segurament no és només de la demarcació de Girona, sinó
que segurament es troben en altres llocs. I  per tant,  demanar a la Generalitat  que
assumeixi  la despesa que li  toca en aquest sentit,  perquè la Llei  és bastant clara,
llavors, nosaltres en aquesta moció votarem en contra perquè creiem que no hem de
seguir avalant, cobrint les espatlles al Departament d’Educació en aquest cas. Moltes
gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. La senyora Paneque demanava la
paraula? Sí, gràcies.
La diputada senyora Sílvia Paneque, pren la paraula i diu: Sí. Per expressar, de fet,
allò que ja vàrem expressar en Comissió Informativa, que la senyora Pèlach ara també
ens ho traslladava. Nosaltres en cap moment hem dubtat d’allò que aquests municipis
més petits  o aquestes Zones Escolars Rurals  hagin pogut  traslladar-nos,  és a dir,
entenem que aquesta necessitat hi és del que dubtem és que sigui la Diputació qui
hagi  de finançar  i  la  senyora Pèlach li  llegia la  Llei,  vam estar  en discussió de si
pertocava  o  no  pertocava  i,  efectivament,  pertoca  a  la  Generalitat  aquesta
responsabilitat  i,  per  tant,  aquest  finançament.  Vostè  deia  que  aquestes  zones  o
aquestes escoles són deficitàries econòmicament, però no ho són educativament per
tant, no només és que s’ha d’assumir aquest finançament, sinó que de fet hauria de
ser un model que des del Departament es pogués promoure i finançar econòmicament
fins on calgui. Nosaltres no volem promoure aquesta abdicació de responsabilitats que
la Generalitat de vegades fa i que entenc que vostè com a diputat que, rebent aquesta
necessitat, vulgui cobrir però s’ha de ser exigent amb allò que cada administració li
pertoca i, en aquest cas, hauria de ser la Generalitat qui li pertoqués assumir aquesta
responsabilitat  de  finançament.  No  volem  perjudicar  de  totes  maneres  aquestes
converses i  compromisos que vostès han tingut  amb aquests municipis  i,  per tant,
nosaltres ens abstindrem però no ens agrada i no volem avalar aquesta manera de fer
de cobrir allò que una altra administració n’és la responsable. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Piferrer? 
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El diputat senyor Piferrer, respon: Sí, a veure, lamento que no hi hagi el vot a favor
perquè sobretot, les dues intervencions les heu limitat molt en el que és l’ajuda de les
llars d’infants. O sigui, no hi ha una ajuda per a llars d’infants específica per a aquests
ajuntaments, és que aquests ajuntaments que tenen una ZER o una escola petita, si a
sobre tenen una llar d’infants amb pocs alumnes rebran més subvenció. Jo estava
calculant, no podem calcular-ho ara perquè no hi ha una línia només per a aquest, jo
estava calculant i dels 70.000 € que més o menys tenim previst invertir-hi no arriba ni
al 5 %, el que significa aquesta llar d’infants de menys de 10 alumnes i que tota l’altra,
aquest 95 % són per als ajuntaments. Diríem, nosaltres, la intenció de la Diputació no
és suplementar o no és donar una ajuda directa per a aquests ajuntaments sinó que,
aquests ajuntaments que tenen una llar d’infants amb pocs alumnes que, a la força,
sempre pateixen més, doncs que també es tingui consideració amb aquesta línia de
subvencions que els hi donem. Hauríem de fer els números i si volen els hi farem, o al
final podem fer-los, ben bé què representa, això sí, comptant una mica per sobre, no
arribem ni al 5 % d’aquests 70.000 €, vull dir, els altres són ajudes als ajuntaments
perquè  puguin  tenir  aquesta  ajuda  als  centres  escolars.  D’acord?  Moltes  gràcies,
senyor president. 
El senyor President, pren la paraula i  manifesta: Bé, moltes gràcies. Jo només vull
afegir, perquè no seria just, o posar en justícia el que s’ha dit aquí. Perquè tant el
senyor Piferrer com jo mateix, som els que vàrem defensar davant el govern que les
diputacions havíem fet un esforç durant molts anys per ajudar,  per suplir  en aquell
moment l’aportació de la Generalitat a les escoles bressol en una època i un temps
molt complex i molt difícil. Fins al punt que l’any passat vàrem fer nosaltres el 18/19,
però el 19/20 ja el va fer la Generalitat i, a més, la Generalitat ha enviat una carta a
tots els ajuntaments que ja es fa la responsabilitat i inclòs posa, d’acord amb unes
sentències que hi va haver, inclòs els diferencials d’aquesta sentència com en 10 anys
ho  absorbirà  i  ho  pagaran  als  ajuntaments  inclòs  ampliarà  l’aportació  i  pagarà
aquestes coses endarrerides d’acord amb les sentències pertinents. Per tant, el que
deia vostè, senyora Pèlach, jo entenc que la Generalitat, a partir del curs 19/20 ja ho
fa. Aquí fem una altra cosa, que no és suplir la Generalitat, en aquest cas, jo ja sap
que soc crític quan he de suplir la Generalitat també, eh? És a dir, escolti’m, nosaltres
això ho hem dit i, a més, tant el senyor Piferrer com jo mateix, ho hem dit per activa i
per passiva de dir, escolti, ara ja toca que les escoles bressol les pagui la Generalitat i
això, a partir del curs 19/20 ja es fa. Aquí és una petit ajuda per aquells municipis de
menys de 500 habitants,  de menys de 500 habitants que en tenim 87 a la nostra
demarcació, que són 4, 5 o 6 municipis no més, que tenen una escola bressol amb
molt pocs alumnes i que això els hi privaria de mantenir l’escola del poble després.
Intentar, i el 5 % de 70.000 són 3.500, per tant, ja veuen que és, és igual siguin 3.500 o
5.000 €, és igual, és a dir, intentar fer aquell petit ajut a veure si som capaços de poder
mantenir aquestes 5 o 6 escoles bressol. No per a que en proliferin, perquè també
n’hem parlat  nosaltres amb el  govern  d’això,  sinó perquè allà  on hi  ha que els  hi
permet mantenir aquesta escola després, a veure si es pot fer. Això va encaminat en
això molt petit de menys de 500 habitants perquè la Diputació hem d’ajudar a tots els
ajuntaments, però especialment als petits que també ens ho marca la llei això. I, per
tant, aquest va en aquest sentit, només en aquest sentit.  I, per tant, estem d’acord
precisament nosaltres que ho hem defensat davant el govern de la Generalitat que les
diputacions no tenen que suplir les obligacions que té el govern, al contrari, en tot cas
complementar i aquí no suplim al govern, perquè el govern ja compleix amb la seva
obligació a partir d’aquest curs 19/20, 20/21 en endavant. Però sí que és veritat que
fem un petit  complement, precisament per veure si això es pot mantenir. Escolti,  si
malgrat això no es pot mantenir doncs no hi podrem fer res i si això ens permet per
mantenir una escola bressol que després pugui mantenir una escola de poble que sí
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que la pagui íntegra la Generalitat, doncs home, miri, penso que en aquests municipis
haurem fet un bon servei. Que jo penso que és la nostra obligació, en aquest sentit.
Bé, només aquest aclariment. Moltes gràcies per les seves intervencions. Entenc, per
tant, que hi ha un vot en contra, entenc que hi ha 4 abstencions i la resta de vots a
favor. Senyor secretari, és així? Doncs vinga, gràcies. 

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 22 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Independents  de  la
Selva i Grup Tots per l'Empordà, 4 abstencions del Grup Polític Grup Socialista de la
Diputació de Girona,  1 vot  en contra de del  Grup Polític  Grup Candidatura Unitat
Popular. 

19. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica,
en el  marc del  programa «Indika»,  de recursos educatius de la  Diputació de
Girona.  Cooperació  Cultural-2020/X020100/9846

“El programa «Indika» s’emmarca en el servei de recursos pedagògics de la Diputació
de Girona, amb l’oferta destinada als espais considerats com a patrimoni cultural de
les terres de Girona i  de més enllà d’aquest  territori.  Amb aquest  programa es vol
materialitzar  l’aproximació  dels  escolars  als  centres  de  conservació,  difusió  i
interpretació  del  patrimoni  i  contribuir  a  la  seva  formació  en  l’àmbit  concret  del
patrimoni cultural.
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 17 de desembre de 2019,  va aprovar el
Pla Estratègic de Subvencions, dins del qual es preveu que el Servei de Cooperació
Cultural tingui una línia de subvencions específiques per al programa «Indika». 
L’objectiu  de  la  subvenció  és  augmentar  el  nombre  de  visites  escolars  als  espais
patrimonials de la demarcació de Girona; també, propiciar la connexió entre escoles i
equipaments patrimonials, de manera que aquests últims puguin esdevenir una font de
recursos pedagògics per als centres d’ensenyament.
El punt 13 de l’article 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, modifica l’article 36.1 d de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i  la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.
De conformitat amb el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003 esmentada, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de  Girona,  s’han  elaborat  les  bases  reguladores  de  subvencions  als centres  de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el
marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona.
D’acord  amb els  antecedents exposats, la  Comissió Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:
Primer.  Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  de  subvencions  als  centres  de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el
marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona, que es
transcriuen literalment a continuació:
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«Bases  reguladores  de  subvencions  als  centres  de  conservació,  difusió  i
interpretació  del  patrimoni  cultural  i  la  memòria  històrica,  en  el  marc  del
programa “Indika”, de recursos educatius de la Diputació de Girona
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions de l’Àrea de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona
per al finançament d’activitats educatives que s’ofereixin als grups escolars d’educació
infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Totes
les propostes s’han d’ajustar a les condicions establertes en els annexos 1 i 2 de les
bases  i  han  d’incorporar  valors  per  aconseguir  la  sensibilització  i  la
corresponsabilització de l’alumnat envers la conservació del patrimoni cultural.
2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es comparen les sol·licituds que es presentin en el
període fixat en la convocatòria (que ha d’aprovar la Junta de Govern) i s’estableix una
prelació d’acord amb els criteris de valoració que recullen 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 no pot superar el seu valor de mercat.
No es preveu cap tipus de quota social ni de subvenció genèrica per al funcionament
ordinari dels equipaments i serveis.

w) Se subvencionen exclusivament les activitats que hagi seleccionat la Diputació
de Girona i que duguin a terme les escoles dins del calendari escolar determinat
a la convocatòria corresponent.

x) No són subvencionables:
51 Les activitats i els tallers que no hagi seleccionat la Diputació de Girona.
52 El transport.
53 L’hostaleria.

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin
el caràcter  de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part  de l’ens
sol·licitant de la subvenció.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els
centres de conservació,  difusió i  interpretació de la memòria històrica ubicats a les
comarques gironines, tot i que, de manera excepcional i per raons d’interès cultural, es
poden acceptar equipaments fora de l’àmbit estricte de la demarcació de Girona que
duguin  a  terme  activitats  d’educació  i  interpretació  patrimonial,  que  presentin  una
proposta  pedagògica  en  concordança  amb  l’objecte  d’aquest  concurs  i  que
desenvolupin algun dels àmbits patrimonials que s’esmenten a l’annex 1. Cada centre
patrimonial  ha  de  tenir  propostes  pedagògiques  individualitzades  per  a  un  o  més
nivells educatius.
Els educadors han de tenir estudis de magisteri, primer cicle d’estudis universitaris o
experiència de tres anys en educació relacionada amb museus i centres patrimonials.
La Diputació de Girona ha de seleccionar les propostes presentades tenint en compte
els criteris que es detallen en l’article 6 d’aquestes bases. 
Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  establerts  en  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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5. Manera 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. 
Cada sol·licitud s’ha d’avaluar  d’acord amb els  criteris  de valoració establerts.  Les
activitats que se subvencionen s’han de concretar de conformitat amb la qualificació
aconseguida,  el  pressupost  presentat  i  la  dotació  pressupostària  establerta  en  la
convocatòria. 
Les subvencions que s’atorguin en el  marc d’aquestes bases s’han d’imputar amb
càrrec a les partides del centre gestor de Cooperació Cultural de l’estat de despeses
de la Diputació, per l’import màxim que assenyali la convocatòria corresponent.
El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis, ja que aquestes subvencions
són  compatibles  amb  altres  ajuts  destinats  a  la  mateixa  activitat.  En  tot  cas,  les
quantitats, sumades a altres ajuts, no poden excedir el cost total de la inversió.
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades dutes a terme
per les escoles és, com a màxim, del 70  % del cost, amb un límit de 2,50 €/alumne per
a activitats de mitja jornada i de 4,00 €/alumne per a activitats de jornada sencera.
6. Criteris de valoració
Les sol·licituds presentades es puntuen segons els criteris següents:

a) Es fa una primera selecció per tipologies patrimonials.
b) En una segona selecció es valoren els aspectes següents:

 La qualitat de la proposta i la capacitat d’innovació (fins a 5 punts).
o La  concreció  dels  guions  de  continguts,  el  rigor  conceptual  i

l’adequació als col·lectius diana.
o L’adequació  dels  objectius  de  les  activitats  a  la  possibilitat  efectiva

d’assolir-los.
o La  qualitat  dels  recursos  pedagògics  de  suport.  Es  valora

especialment la integració de les noves tecnologies.
o La  situació  i  l’adequació  dels  equipaments  en  relació  amb el  tipus

patrimonial per al qual s’opta i amb les activitats proposades. Es valora
especialment  que  siguin  els  serveis  pedagògics  dels  mateixos
equipaments patrimonials els qui desenvolupin l’oferta didàctica.

o La concisió i la claredat de la proposta. 
 El foment de la participació activa i del raonament per part dels participants

durant les activitats (fins a 2 punts).
o La incorporació d’exercicis de lògica i de deducció.
o La promoció de l’actitud participativa dels alumnes i la potenciació del

paper de la societat en la conservació del patrimoni.
 L’equip humà (fins a 3 punts).

o L’estabilitat de l’equip humà.
o L’experiència de l’equip en la realització d’activitats d’interpretació del

patrimoni.
o La formació acadèmica. Els diplomes de postgrau d’interpretació del

patrimoni  i  els  màsters de patrimoni  cultural  dels  coordinadors/es o
educadors/es  comporten  més  puntuació  per  part  de  la  comissió
qualificadora (com a màxim, 0,5 punts).

Les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 perquè puguin
incorporar-se al programa.
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c) En una darrera  selecció  es tenen en compte les  possibles  duplicitats  d’oferta
d’activitats  en els  mateixos  espais  patrimonials.  En aquest  cas,  s’incorpora al
programa “Indika” la que s’ofereixi des de l’equipament patrimonial.

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.
Les  sol·licituds  s’han  de  formalitzar  mitjançant  el  model  normalitzat  que  estarà
disponible al web de la Diputació en el moment de publicar-se la convocatòria.
Els centres de conservació, difusió i interpretació tenen l’opció de mantenir, canviar de
preu o donar  de  baixa  aquelles  activitats  que  ja  hagin  estat  presentades  en  la
convocatòria de l’any anterior. En conseqüència, no és necessari tornar a presentar
una sol·licitud amb les característiques detallades d’aquestes activitats.
Pel  que  fa  a  la  presentació  d’activitats  noves,  el  mateix  model  normalitzat  de  la
sol·licitud  dona  l’opció  de  presentar-les  sempre  que  es  compleixin  els  requisits
necessaris.
Pel que fa a les activitats que es mantinguin o canviïn de preu, en cas que es vulgui
conservar el catàleg de fotografies, no caldrà tornar a enviar-les. Ara bé, si es volen
canviar respecte a la convocatòria de l’any anterior o si es tracta d’activitats noves, es
poden adjuntar en el mateix formulari de sol·licitud. Les fotografies que acompanyin
l’activitat en el catàleg han de ser en format digital (800 x 600 píxels a 72 ppp).
El model normalitzat de la sol·licitud ha d’anar acompanyat de la documentació annexa
següent:

a)  Projecte  educatiu  del  servei  (vegeu l’annex 3),  en  el  cas  de presentar-se  al
programa  “Indika” per primer cop o bé haver-se  modificat respecte a edicions
anteriors.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades
electrònicament  mitjançant  un  certificat  validat  a  la  plataforma  PSIS  del  Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya. 

a) Ajuntaments: EACAT 
b) Entitats, empreses i d’altres: e-TRAM 

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, 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  previstes  en
aquestes  bases  corresponen  al  Servei  de  Cooperació  Cultural  de  la  Diputació  de
Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:

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

 L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris que estableixen
aquestes bases.
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 La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  es  considerin
necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.

Una vegada avaluades les 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 Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
quantia, així  com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de
l’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  està  integrada  pels  membres
sgüents:

President: El/La  president/a  de  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Educació,
Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

Vocals: El/La cap del Servei de Cooperació Cultural.
Dos experts en el camp del patrimoni cultural i l’educació.
El/La responsable administratiu del programa “Indika”.

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 s’ha de sotmetre a consideració de Junta de Govern, la qual
resol  definitivament  (si  escau,  en  diversos  actes)  sobre  l’atorgament  de  les
subvencions. 
La notificació es fa mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la
Diputació de Girona i consta de la relació dels beneficiaris, així com dels 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 tres mesos, a comptar des 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.
10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
11. Publicació de les activitats subvencionables i procediment de reserva de les

activitats
A l’inici  de cada curs escolar,  la  Diputació  de Girona fa arribar,  a  tots  els  centres
educatius de les comarques gironines de què es té coneixement, la informació de la
campanya, amb la referència a la pàgina web on es pot consultar l’oferta de les entitats
i equipaments que s’hi inclouen, les dades, les activitats subvencionades que realitzen,
els preus i la subvenció corresponent en cada cas. També informa del procediment a
seguir per poder beneficiar-se de les activitats objecte de subvenció.
El procediment de reserva de les activitats és el següent:

 Els  centres  d’ensenyament  han  de  formalitzar  la  sol·licitud  de  les  activitats
pedagògiques  en  el  termini  establert  al  web  dels  Programes  Pedagògics  i
Educatius de la Diputació de Girona.

 Els  centres  d’ensenyament  han  de  consultar  el  web  dels  Programes
Pedagògics i Educatius de la Diputació i escollir les activitats que s’adaptin a
les seves necessitats. 
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 Els  centres  d’ensenyament  han  de  trucar  al  centre  patrimonial  i  reservar
l’activitat.

 Els  centres  d’ensenyament  han de sol·licitar  la  subvenció  de l’activitat  a  la
Diputació de Girona mitjançant el formulari específic del web dels Programes
Pedagògics.

 La Diputació de Girona emet un informe i/o avís en què dona conformitat de la
subvenció, per al centre d’ensenyament i per al centre patrimonial. La reserva
queda condicionada a l’ordre d’entrada de la sol·licitud i a l’existència de crèdit
suficient.

 Tenen prioritat les reserves dels centres d’alta complexitat de les comarques
gironines.

 Cada centre escolar pot sol·licitar fins a vuit activitats subvencionades; a partir
de la novena reserva, les sol·licituds queden directament en llista d’espera.

 Prioritàriament,  s’han  de  sol·licitar  les  activitats  per  cursos  escolars.  Les
sol·licituds d’activitats que es facin per cicles educatius o per grups d’alumnes
de diferents cursos computen com a dues activitats a partir de 75 alumnes. 

  Per a les activitats que queden en llista d’espera, la concessió de la subvenció
està subjecta al  pressupost  disponible,  i  es dona prioritat  a  la  diversitat  de
centres davant la concentració de peticions d’una mateixa escola. Així mateix,
es tenen especialment en compte les sol·licituds de centres d’alta complexitat. 

 Un  cop  finalitzada  l’activitat,  cal  que  el  centre  d’ensenyament  presenti
l’enquesta  de  valoració  del  programa,  disponible  al  web  dels  programes
pedagògics.  La  no  presentació  de  l’enquesta  comporta  que  el  centre
d’ensenyament  quedi  automàticament  exclòs de la  subvenció  en els  cursos
següents.

 És responsabilitat del mateix centre d’ensenyament sol·licitar adequadament la
subvenció per a l’activitat que vol realitzar.  Per tant, ha de ser conscient de
deixar la sol·licitud en estat d’inscripció i validar el correu electrònic que se li
genera en el moment de fer la sol·licitud de la subvenció.

 En el cas que s’anul·lin activitats en el transcurs del curs escolar, els imports es
retornen a l’aplicació pressupostària corresponent.

La  Diputació  es  reserva  el  dret  de  visitar  qualsevol  dia,  a  l’hora  oportuna,  els
equipaments seleccionats i comprovar l’objectiu i l’efectivitat del programa presentat,
així com de dur a terme enquestes a les escoles que han participat en la campanya
per avaluar-ne el grau de satisfacció.
12. Justificació
12.1. Manera de justificar
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  mitjançant  el  model  de  compte
justificatiu normalitzat. 
Es poden presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la
despesa  subvencionada.  En  aquest  cas,  es  poden  presentar  un  màxim  de  tres
comptes justificatius, corresponents als semestres escolars. 
Cada compte justificatiu s’ha d’acompanyar de:
Les factures, signades pel responsable del grup escolar, en les quals ha de constar la
data de l’activitat, el nom del centre educatiu, el nivell educatiu del grup escolar, el nom
del professor o professora responsable, el nombre d’alumnes assistents, l’activitat que
han dut a terme, el preu de l’activitat, la subvenció aplicada, el total de la factura i l’IVA
aplicat. 
Un resum justificatiu del compliment de les activitats que, en qualsevol cas, contingui
la informació següent: 

 Valoració de les activitats per part de l’equip d’educadors.
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 Un exemplar  de  tota  la  documentació  gràfica  o  audiovisual  que  hagi  estat
utilitzada en la difusió pública de les activitats amb el logotip dels Programes
Pedagògics de la Diputació de Girona. 

 Proposta de millores de les activitats i/o del programa, si s’escau. 
A conseqüència de la petició d’aquest resum trimestral, no cal presentar una memòria
a final d’any. 
No s’acceptarà cap alteració dels preus ni activitats prèviament acordats i objecte de
subvenció. L’incompliment d’aquesta clàusula implica no lliurar la subvenció i excloure
automàticament el centre patrimonial del programa.
Una vegada que s’hagi comprovat, si escau, l’execució correcta i que s’hagi completat
la justificació necessària, es reconeixerà l’obligació i es pagarà posteriorment a favor
del beneficiari, en els termes que es derivin de l’acord d’atorgament, d’aquestes bases
i de la convocatòria corresponent. La Diputació de Girona pot reduir la subvenció en
cas que no s’acreditin els elements que s’hagin tingut en compte en la concessió,
especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
La  subvenció  de  la  Diputació  als  escolars  es  fa  efectiva  directament  als  centres
patrimonials una vegada hagin estat realitzades i justificades degudament les activitats
subvencionades.
12.2. Termini
El  termini  per  justificar  les  accions  subvencionades  és  d’un  mes  a  comptar  de
l’endemà de l’acabament del termini d’execució establert en l’article 3.1.
No es concediran ampliacions del termini de justificació.
13. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramita després de la recepció de l’informe favorable
de la persona responsable del centre gestor.
No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  abans  d’haver  presentat  el
compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant una transferència bancària.
14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
15. Subcontractació 
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han de ser a càrrec de
l’entitat respectiva.
16. Responsabilitat
L’explotació  del  servei  per  part  dels  centres  o  entitats  és  a  compte  seu.  La
responsabilitat civil en l’execució de les activitats és del centre o entitat que les duu a
terme.  És  responsabilitat  de  les  entitats  patrimonials  que  els  equipaments  o  les
instal·lacions  per  al  desenvolupament  de  les  activitats  disposin  dels  permisos  i
autoritzacions corresponents que els siguin aplicables. 
17. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada ni la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament. 
18. Invalidesa, revocació i reintegrament
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La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas,
el  beneficiari  té l’obligació de retornar l’import rebut  i  de pagar l’interès de demora
corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull  l’article 37 de la 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 recull la normativa reguladora de subvencions.

El Servei de Cooperació Cultural ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació és l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  poden  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n pot concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
20. 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 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.
21. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts  per  la  Diputació de
Girona s’entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
22. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció.
Per tant, els beneficiaris han d’inserir la marca del programa “Indika” en tot el material
de difusió del centre i de les activitats promogudes, així com inserir dins del web del
centre l’enllaç al web dels Programes Pedagògics de la Diputació de Girona. 
Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim que estableix el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’han d’aplicar les regles següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable.
g) Aportar un certificat del secretari o secretària que acrediti que la contractació s’ha

dut a terme d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

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

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

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

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

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

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 dugui a terme per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
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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 manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts en
l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

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

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

general de subvencions.
d)  El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals,  aprovat  pel  Decret

179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g)  Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte. 
26. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
27. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOP), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o la
derogació. 
Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent  per  resoldre,  així  com per  resoldre  sobre  els  recursos  que  s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, és el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president, se n’ha de donar compte en la primera sessió
que es dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
establert  en  l’article  17.3  b  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions, s’ha de publicar al BOP.
Disposició derogatòria
Quan  entrin  en  vigor  aquestes  bases,  quedarà  derogada  qualsevol  altra  norma
anterior,  del  mateix  rang o  inferior,  en  tot  allò  que  s’oposi  al  contingut  d’aquestes
bases.
Queden derogades expressament les Bases específiques reguladores de subvencions
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i de la memòria
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de
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Girona,  publicades al  Butlletí  Oficial  de la Província de Girona,  núm. 11, de 19 de
gener de 2016.

Annex 1
El  patrimoni  cultural  català  està  integrat  per  tots  els  béns  mobles  o  immobles
relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que pel seu valor històric, artístic,
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o
tècnic  mereixen una protecció  i  una defensa especials,  de  manera que en puguin
gaudir  els  ciutadans  i  que  puguin  ser  transmesos  en  les  millors  condicions  a  les
generacions futures.
També formen part del patrimoni cultural català els béns immaterials que integren la
cultura popular i  tradicional i  les particularitats lingüístiques (art. 1.1 i  1.2 de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català).
Nom del programa
Indika és el nom de la principal ciutat ibèrica de les terres de Girona, habitada pels
indigets. L’ocupació ibèrica de les comarques de Girona abraça des del s. VI aC fins a
la romanització de la Península. Els ibers del nord-est tenien particularitats respecte a
la resta de cultures ibèriques de la Península en àmbits diversos: lingüístic, de cultura
material i de construcció. Són els pobladors de les terres de Girona amb els quals els
grecs van establir tractes comercials per poder instal·lar les seves colònies. També són
els que van patir el procés de romanització i els que s’assimilaren a la resta d’habitants
de l’Imperi romà. A partir d’aquell moment, la història dels qui vivien en aquest espai és
paral·lela a la de la resta del Mediterrani occidental. Indika és la ciutat perduda, és un
patrimoni  intangible  de  la  nostra  cultura  i  esdevé  el  primer  indret  urbanístic  amb
característiques pròpies i, a la vegada, el primer espai llegendari de la nostra cultura.
Tipologies patrimonials que es consideren
Patrimoni arqueològic
Patrimoni arquitectònic
Patrimoni artístic
Patrimoni bibliogràfic
Patrimoni científic
Patrimoni digital*

Patrimoni documental
Patrimoni etnològic i etnogràfic
Patrimoni industrial
Patrimoni intangible**

Patrimoni literari
Patrimoni subaquàtic
Espais de memòria històrica
Paisatges culturals
Continguts procedimentals (accions)
Visites i tallers a espais patrimonials
Visites i tallers a museus i equipaments d’interpretació del patrimoni
Visites i tallers a centres documentals i bibliotecaris
Tallers a centres educatius

Annex 2
Indicacions metodològiques
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Destinataris: alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (cicles inicial,
mitjà  i  superior),  educació  secundària  obligatòria  (primer  i  segon  cicle  d’ESO),
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.
Conceptes  subvencionables:  activitats  d’interpretació  i  educació  patrimonial
encaminades a la divulgació i el coneixement d’alguna de les tipologies patrimonials
recollides en l’annex 1.
Duració: activitats de mitja jornada i de jornada sencera.
Presentació  de  l’activitat:  per  a  cadascuna  de  les  activitats  que  es  proposin,  cal
emplenar,  al  web  de  la  Diputació  de  Girona,  les  dades  corresponents  als  camps
següents:

1. Tipologia patrimonial.
2. Equipament o lloc on es duu a terme l’activitat.
3. Títol.
4. Nivell educatiu.
5. Durada.
6. Preu per alumne, amb desglossament de l’IVA.
7. Objectius que es pretenen que els alumnes assoleixin i valors que es promouen.
8. Descripció de l’activitat i dinàmica de desenvolupament.
9. Materials  utilitzats  (recursos  tècnics  com ara  col·leccions,  material  informatiu

editat, diapositives o pel·lícules i recursos pedagògics com ara fitxes de treball,
qüestionaris o materials per als tallers).

10. Mecanisme d’avaluació.
11. Observacions pràctiques per als grups, si escau.
12. Breu descripció per publicar al web del programa, d’un màxim de 500 caràcters.

Ràtio: s’estableix un màxim de 30 alumnes per educador o educadora.

Annex 3
Projecte educatiu
Complementàriament  a  les  sol·licituds  per  a  cada  una  de  les  activitats,  s’haurà
d’adjuntar el projecte educatiu del centre patrimonial.
El projecte educatiu ha d’incloure els camps següents:

a) Diagnosi  externa:  context  social  i  educatiu,  patrimoni  vinculat  al  museu,
singularitat del discurs i capacitat de cohesió social.

b) Diagnosi interna: recursos humans i materials de l’equipament, emmarcament de
l’estratègia educativa en el conjunt d’accions de l’equipament, recursos humans i
titulacions.

c) Destinataris del projecte educatiu.
d) Objectius generals i específics.
e) Línies d’actuació.
f) Plantejament didàctic del projecte educatiu i vinculació amb el currículum escolar.
g) Sistemes d’avaluació del projecte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Patrimoni digital: productes d’origen digital que només existeixen en format electrònic
i que contenen recursos de caràcter cultural (Carta de la UNESCO per a la preservació
del patrimoni digital, 2003).
** Patrimoni intangible: usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques
—juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són
inherents— que les comunitats,  els grups i  en determinades ocasions els individus
reconeixen com a part integrant del seu patrimoni cultural (Conveni de la UNESCO per
a la salvaguarda del patrimoni cultural intangible, 2003).»
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Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  al·legacions  o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Tercer.  Facultar  el  president de la Diputació perquè executi  aquest acord, i  perquè
disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades definitivament,
com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi
puguin advertir.”

El senyor President, comenta que passaríem al punt 19è, del 19è al 29è que són tots
de Cultura. A cada punt faríem l’aprovació pertinent i el senyor Piñeira, per no passar-li
tantes vegades la paraula ja els va seguint, farem un, votem i continuem per l’altre.
D’acord? Té la paraula el vicepresident, senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies, senyor president. Doncs, comencem amb els diferents punts de Cooperació
Cultural.  Concretament  pel  que  fa  als  programes  pedagògics,  el  punt  relatiu  a
l’«Indika»,  com  vostès  coneixen  bé,  a  la  Diputació  de  Girona  tenim  diferents
programes pedagògics que bàsicament s’articulen a l’entorn de quatre grans potes que
són:  cultura,  patrimoni  i  memòria històrica,  la  part  de medi  ambient,  sostenibilitat  i
conscienciació mediambiental, la part de potenciar la cultura política i també la part
d’hàbits saludables. Els que fem des d’aquí des de la Diputació, bàsicament, van molt
encaminats  a  aquestes  dues  àrees:  Cultura  i  Medi  Ambient.  Els  punts  relatius  al
programa «Indika», bàsicament el  que intenten és difondre i  promocionar el  nostre
patrimoni cultural, els nostres béns historicoartístic, el patrimoni museístic i la memòria
històrica. El que hem fet en les bases que portem a aprovació d’aquest plenari, com ja
vam explicar a la Comissió Informativa, és establir tot un seguit de modificacions que
s’han consensuat amb el servei de medi ambient. Aquí l’objectiu és donar un sentit
d’unitat institucional davant les escoles, però també de criteris d’homogeneïtzació de
criteris dels programes pedagògics de la casa. Significa també que hi hem afegit un
apartat de responsabilitat, en el sentit de que els explotadors del servei, per part dels
centres o entitats són a compte seu, també la responsabilitat civil en l’execució de les
activitats des del centre o entitat que les duu a terme i, evidentment, és responsabilitat
de  les  entitats  i  associacions  que  els  equipaments  o  les  instal·lacions  per  al
desenvolupament  de  les  activitats  disposin  dels  permisos  i  actualitzacions
corresponents que els siguin d’aplicació. Hem també precisat millor com havia de ser
el procediment de reserva en un punt específic de les bases. A la vegada també ens
trobem que ens aquests moments les famílies necessiten més suport per fer front a les
despeses escolars i, per això, s’ha modificat el preu de subvenció per alumne. La mitja
jornada fins ara estava, de mitjana, a 2,25 € i passa a 2,50 €; i la jornada sencera, de
3,15 a 4 €. Això el que és la subvenció que posa la Diputació. S’han revisat, també, els
diferents  criteris  de  valoració,  com vaig  explicar  a  la  comissió  informativa,  i  s’han
unificat amb els «Del Mar als Cims».
I  si  em  permeten,  també,  només  un  petit  apunt.  Pensem  que  tal  com  tenim  ara
configurades les bases, ens permetran poder treballar millor els propers anys tot el que
són els programes pedagògics, que penso que són molt ben valorats per la comunitat
educativa i pels centres educatius i, per això, cada any hi passen desenes i desenes
de milers d’alumnes. Moltíssimes gràcies, senyor president.
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El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració aquí?
La diputada senyora Laia Pèlach, diu: Sí, nosaltres.
El senyor President, diu: Sí, senyora Pèlach. Endavant, endavant.
La diputada senyora Laiua Pèlach, pren la paraula i manifesta: Sí, la veritat és que
aquest  és  un  cas  similar  al  que  vam  comentar  fa  no  gaire  amb  els  programes
pedagògics de medi ambient. Nosaltres també hem revisat els preus de les activitats i,
en la majoria  d’ocasions,  també com passava llavors,  el  límit  aquest  de 2,5 i  4 €,
encara que s’hagi augmentat una mica per alumne, fa que no s’arribi, en la majoria de
casos, a aquest 70 % que és el que es planteja com a límit. Però hi ha l’altre límit que
normalment [...] més, perquè ens entenguem. Llavors, això què fa? Que el cost per
alumne, al final, encara acabi sent relativament alt. Tot i que és veritat que mirant els
preus,  potser  menys  que  en  el  cas  dels  programes  pedagògics  de  medi  ambient
perquè aquí és veritat que també hi ha molta oferta de museus, d’ajuntaments públics,
diguéssim, que això fa que els preus siguin una mica més ajustats. Però tot i  així,
encara  es  dona  bastant  aquesta  situació  i  entenem  que  encara,  en  molts  casos,
aquest preu no sempre és assequible per a moltes escoles. Sobretot en aquelles on
les  famílies  no  tenen  recursos  econòmics  i,  per  tant,  no  poden  fer  una  aportació
important perquè sabem que, en la majoria dels casos, aquestes despreses són les
famílies qui les acaben sufragant perquè les escoles no tenen prou finançament per
destinar-lo a aquest tipus d’activitats. Llavors, nosaltres això ho hem consultat amb
alguns ajuntaments i amb algunes escoles, i ens han confirmat que això es produeix. I
nosaltres pensem que enlloc d’aquest augment generalitzat del límit, aquest que s’ha
passat de 2,25 a menys de 2,5 i de 3 -no me’n recordo si eren 25- o potser 4, o alguna
cosa així, o de 3,5 a 4. El que es podria haver optat era per destinar aquest augment a
les escoles que més ho necessitin.  De fet,  fa un moment parlàvem de les escoles
d’alta o màxima complexitat, que és aquesta etiqueta que posa el departament i que
sovint  va  associada a alguns recursos i  a  algunes característiques específiques.  I
pensem  que  ens  podria  servir  també  a  nosaltres  per  facilitar  l’accés  d’aquestes
escoles als recursos educatius. I llavors el que podríem fer és en comptes d’augmentar
el límit a tothom, permetre que el límit per a aquestes escoles sigui més elevat. En
canvi, mantenir-lo a les altres escoles. Nosaltres demanem un canvi en aquest sentit.
Deia el diputat que preveuen poder replantejar, nosaltres agrairem que ho facin també
en aquest sentit augmentant aquest límit només en els casos d’escoles l’alta o màxima
complexitat,  o  el  criteri  que vulguin  utilitzar.  Però  entenent  això,  que són aquelles
escoles que tenen més dificultats per poder sufragar aquestes despeses i, per tant, pot
ser un fre accedir a aquest tipus d’activitats. I ja que hi som, i com també hem parlar
dels objectius de desenvolupament sostenible, els fem la reflexió. També creiem que
fent aquest canvi ens ajudaria a avançar en l’ODS número 10, que, precisament, és
reduir les desigualtats, promoure la inclusió social, econòmica i política, i fomentar la
igualtat d’oportunitats. La d’educació, segurament, en tots els casos serviria, però en
aquest,  a  més  a  més,  ajudaria  a  reduir  aquestes  desigualtats  socials. Per  tant,
nosaltres... això. Demanem que si es pot avançar en aquest sentit. Ens abstindrem. I
també,  repassant  les  intervencions,  hem  vist  que  ara  fa  un  any  el  diputat  ens
comentava que havia incorporat una sèrie de modificacions en aquestes bases per
poder disposar de dades que els facilitessin afinar les propostes. Llavors, volíem saber
si ja s’ha fet algun tipus de recull d’aquestes dades, si se n’ha fet alguna conclusió; i si
és així, si ens ho poden fer arribar. Moltes gràcies.
El  senyor  President,  diu:  Gràcies,  senyora  Pèlach.  Alguna  intervenció  més?  No?
Senyor Piñeira.
El vicepresident segon, senyor Piñeira, respon: Moltíssimes gràcies, senyor president,
il·lustre  diputada.  Alguns  aclariments:  els  objectius  de  desenvolupament  sostenible
estan incorporats a totes les convocatòries de la corporació i, especialment, també a
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les de cultura i educació. Voldria recordar també que pel que fa a les escoles d’alta
complexitat, des del servei de cooperació cultural i educació, precisament, ja es va
impulsar una línia d’ajuda a les escoles d’alta complexitat. Per tant, les escoles d’alta
complexitat  ja  tenen una discriminació positiva en el  sentit  de disposar  d’una línia
específica.  Sobre  els  canvis  que  s’han  anat  fent  en  les  diferents  bases  i  en  les
convocatòries, les convocatòries de tots els programes pedagògics són convocatòries
extraordinàriament dinàmiques. Constantment anem fent canvis i, especialment aquest
any, on hem hagut de revertir alguns dels programes per poder-los oferir en format
virtual. I, en qualsevol cas, és una línia... tots els programes pedagògics, especialment
els de cultura, els anem canviant de manera constant i molt freqüent. Evidentment, tots
els canvis que hem anat fent, si volen, els farem arribar un resum del nou enfocament
que han anat prenent durant els últims temps els diferents programes pedagògics pel
que fa a l’àrea de cooperació cultural. I, finalment, sobre el fet d’anar establint tot un
seguit de tarifes diferenciades... Clar, després també hem de pensar una altra cosa,
que és que al final a la Diputació de Girona tampoc tenim cent tècnics a cada àrea. I,
per tant, hem de gestionar amb les persones que som a cooperació cultural una mà de
programes diferents. I vostè, per exemple, m’introduïa el criteri de l’alta complexitat.
Li’n  posaré  un  altre,  de  criteri.  Per  exemple,  el  de  la  distància  territorial.  Perquè,
evidentment, no és el mateix el cost per a un alumne de Puigcerdà d’accedir (o de la
Cerdanya o del Ripollès) el gruix dels programes pedagògics, que l’oferta es concentra
aquí; que, per exemple, un alumne de l’àrea metropolitana, etc. Amb la qual cosa, per
uns imports que estem parlant, que són els que són, acabaríem establint una disparitat
de criteris i tarifes que seria ingestionable. I, per tant, en aquest sentit, també hem de
fer que els programes siguin efectius. Pensi només una cosa, que en aquest programa
hi passen anualment, i això s’ha de gestionar, desenes i desenes (que ho he dit abans
amb aquesta expressió) de milers d’alumnes. Que, per tant, també hem de ser una
mica realistes amb quines són les nostres capacitats. I,  en general, creiem que les
escoles  ens  ho  valoren  positivament  perquè  quan  hi  passa  el  gruix  de  comunitat
educativa de la demarcació, segurament és perquè s’excedeix precisament a què la
oferta s’adeqüi. Tenim més problema, per exemple, amb la distància territorial que amb
les escoles d’alta complexitat que ha citat vostè. Però com de paràmetres, n’hi podria
haver moltíssims, al final, per acabar de decidir si repartir en 3,50 o 3,75, ens costaria
més el  farciment  que el  gall,  que es diu  col·loquialment,  perquè la  complexitat  de
gestió seria enorme. I, per tant, hem intentat, per això, fer aquest increment lineal de
l’aportació, que ens sembla que és un criteri una mica més realista des del punt de
vista de la gestió. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Per tant, entenc... Senyora Pèlach, el
vot que ha dit vostè és en contra o abstenció? Abstenció ha dit.
La diputada senyora Pèlach, manifesta: Abstenció.
El senyor President,  manifesta: Abstenció. Per tant, amb una abstenció i  26 vots a
favor quedarien aprovades aquestes bases.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

20. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions a les entitats i
associacions  de  cultura  popular  i  tradicional  catalana  de  les  comarques
gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la
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Diputació  de  Girona.  Cooperació  Cultural-2020/X020100/9848

“El  programa  educatiu  «Identitats,  arrels  i  tradicions»  s’emmarca  en  el  servei  de
recursos pedagògics de la Diputació de Girona, amb l’oferta destinada a les entitats i
associacions de cultura popular i  tradicional catalana de les terres de Girona. Amb
aquest programa es vol materialitzar l’aproximació dels escolars a les entitats locals i
promoure’n el coneixement, amb la premissa que, per integrar com a tret la identitat
cultural, primer s’ha de conèixer.

El  Ple de la Diputació de Girona,  en sessió de data 17 de desembre de 2019,  va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, que estableix que el Servei de Cooperació
Cultural ha de tenir una línia de cooperació econòmica en temes educatius. L’objectiu
d’aquesta  línia  és  posicionar  l’educació  com  a  element  clau  del  desenvolupament
humà i com a base del creixement cultural de la ciutadania.

El punt 13 de l’article 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, modifica l’article 36.1 d de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i  la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

De conformitat amb el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS);  el  Reial  decret  887/2006,  de 21 de juliol,  pel  qual  s’aprova el
Reglament  de  la  LGS,  i  l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació  de
Girona,  s’han  elaborat  les  bases  reguladores  de  subvencions  a  les  entitats  i
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el
marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions» de la Diputació de Girona.

D’acord  amb els  antecedents exposats, la  Comissió Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  de  subvencions  a  les  entitats  i
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el
marc del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona,
que es transcriuen literalment a continuació:

«Bases  reguladores  de  subvencions  a  les  entitats  i  associacions  de  cultura
popular  i  tradicional  catalana  de  les  comarques  gironines,  en  el  marc  del
programa educatiu “Identitats, arrels i tradicions”, de la Diputació de Girona
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació
per al finançament d’activitats educatives que s’ofereixin als grups escolars d’educació
infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Totes
les propostes s’han d’ajustar a les condicions establertes en els annexos 1 i 2 de les
bases  i  han  d’incorporar  valors  per  aconseguir  la  sensibilització  i  la
corresponsabilització de l’alumnat envers la cultura popular.
2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es comparen les sol·licituds que es presentin en el
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període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’estableix una
prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden 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 no pot superar el seu valor de mercat.
Se subvencionen  exclusivament  les  activitats  que  hagi  seleccionat  la  Diputació  de
Girona i que duguin a terme les escoles dins del calendari  escolar determinat a la
convocatòria corresponent.
No són subvencionables:

y) Les activitats i els tallers que no hagi seleccionat la Diputació de Girona
z) El transport
aa) L’hostaleria

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin
el caràcter  de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part  de l’ens
sol·licitant de la subvenció.
No es preveu cap tipus de quota social ni de subvenció genèrica per al funcionament
ordinari de les entitats.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
entitats  i  associacions  de  cultura  popular  i  tradicional  catalana  ubicades  a  les
comarques  gironines.  Cada  entitat  o  associació  de  cultura  popular  i  tradicional
catalana ha de tenir propostes pedagògiques individualitzades per a un o més nivells
educatius.
La Diputació de Girona ha de seleccionar les propostes presentades tenint en compte
els criteris que es detallen en l’article 6 d’aquestes bases. 
Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir els requisits i les condicions generals establerts en l’article 13 de la LGS.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els 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’ha d’avaluar  d’acord amb els  criteris  de valoració establerts.  Les
activitats que se subvencionen s’han de concretar de conformitat amb la qualificació
aconseguida,  el  pressupost  presentat  i  la  dotació  pressupostària  establerta  en  la
convocatòria. 
Les subvencions que s’atorguin en el  marc d’aquestes bases s’han d’imputar,  amb
càrrec a les partides del centre gestor de Cooperació Cultural de l’estat de despeses
de la Diputació, per l’import màxim que assenyali la convocatòria corresponent.
El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis, ja que aquestes subvencions
són  compatibles  amb  altres  ajuts  destinats  a  la  mateixa  activitat.  En  tot  cas,  les
quantitats, sumades a altres ajuts, no poden excedir el cost total de la inversió.
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades dutes a terme
per les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost de l’activitat, amb un límit de 2,25
€/alumne/sessió.
6. Criteris de valoració
Les sol·licituds presentades es puntuen segons els criteris següents:
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1. La qualitat de la proposta (fins a 4 punts).
1.1. La  concreció  dels  guions  de  continguts,  el  rigor  conceptual  i

l’adequació als col·lectius diana (1 punt).
1.2. La qualitat dels recursos pedagògics de suport (1 punt).
1.3. La concisió i la claredat de la proposta (2 punts).

2. El foment de la  participació activa i  del  raonament entre els  participants
durant les activitats (fins a 2 punts).
2.1. La incorporació d’exercicis de lògica i de deducció.
2.2. La promoció de l’actitud participativa dels alumnes i la potenciació del

paper de la societat en la conservació de la cultura popular.
3. L’equip humà (fins a 2 punts).

3.1. L’estabilitat de l’equip humà.
3.2. L’experiència de l’equip humà en la realització d’activitats de difusió de

la cultura popular.
4. El preu de l’activitat (fins a 2 punts).

4.1. L’adequació del cost al projecte.
Les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 perquè puguin
incorporar-se al programa.
7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades  i  signades  digitalment  per  la  persona
interessada o per la que representi legalment l’entitat, s’han de presentar pel canal
electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini que s’estableixi en la convocatòria.
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona que s'especifiquen a la Seu electrònica.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, aquest termini finalitza el dia hàbil següent.
Les entitats de cultura popular tenen l’opció de mantenir, canviar de preu o donar de
baixa aquelles activitats que ja hagin estat presentades en la convocatòria de l’any
anterior. En conseqüència, no és necessari tornar a presentar una sol·licitud amb les
característiques detallades d’aquestes activitats.
Pel  que  fa  a  la  presentació  d’activitats  noves,  el  mateix  model  normalitzat  de  la
sol·licitud  dona  l’opció  de  presentar-les  sempre  que  es  compleixin  els  requisits
necessaris.
Pel que fa a les activitats que es mantinguin o que canviïn de preu, en cas que es
vulgui conservar el catàleg de fotografies, no caldrà tornar a enviar-les. Ara bé, si es
volen canviar respecte a la convocatòria de l’any anterior,  o si es tracta d’activitats
noves, es podran adjuntar en el  mateix formulari  de sol·licitud. Les fotografies que
acompanyin l’activitat en el catàleg han de ser en format digital (800 x 600 píxels a 72
ppp).
El model normalitzat de la sol·licitud ha d’anar acompanyat de la proposta educativa
de l’entitat, en el cas que aquesta es presenti al programa educatiu «Identitat, arrels i
tradicions» per primer cop o s’hagi modificat respecte a edicions anteriors.
La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB
com  a  màxim.  Els  documents  s’han  d’aplegar  seguint  uns  criteris  de  similitud:
certificats, fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries... I a cada sol·licitud
es poden adjuntar un màxim de 10 arxius.
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.
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La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què
es  coneguin,  prèvia  audiència  de  la  persona  interessada,  i,  en  conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El  Servei  de Cooperació Cultural  de la  Diputació de Girona ha d’instruir  i  ordenar
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions establertes en aquestes bases. Les
actuacions d’instrucció comprenen:

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

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

Una vegada preparades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’estudiar i avaluar
les propostes, d’acord amb els criteris fixats en el punt 6 d’aquestes bases, i estendre
una acta amb la proposta de puntuació i de resolució.
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la
Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concretar  entrevistes
amb algun o alguns dels sol·licitants, i recaptar l’assessorament d’altres persones o
institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions.
El Servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
quantia, així  com la relació dels 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 de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació.

Vocals: La cap del Servei de Cooperació Cultural
La tècnica de Projectes Educatius
Dos experts en el camp de la cultura popular catalana o l’educació.

Els  grups  polítics  de  la  Diputació  de  Girona  poden  designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Avaluadora, s’ha de sotmetre a la
consideració  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  Girona,  òrgan  que  resol
definitivament, si escau, en diversos actes, sobre l’atorgament de les subvencions.
La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als
peticionaris la 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 tres mesos, a comptar des de l’acabament del període de presentació de les
sol·licituds. 
10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
11. Publicació de les activitats subvencionables i procediment de reserva de les

activitats
A l’inici  de cada curs escolar,  la  Diputació  de Girona fa arribar,  a  tots  els  centres
educatius de les comarques gironines de què es té coneixement, la informació de la
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campanya, amb la referència a la pàgina web on es pot ser consultar l’oferta de les
entitats i equipaments que s’hi inclouen, les dades, les activitats subvencionades que
realitzen,  els  preus  i  la  subvenció  corresponent  en  cada  cas.  També  informa  del
procediment a seguir per poder beneficiar-se de les activitats objecte de subvenció.
El procediment de reserva de les activitats és el següent:

 Els  centres  d’ensenyament  han  de  formalitzar  la  sol·licitud  dels  tallers
pedagògics  en  el  termini  establert  al  web  dels  Programes  Pedagògics  i
Educatius de la Diputació de Girona.

 Els  centres  d’ensenyament  han  de  consultar  el  web  dels  Programes
Pedagògics i Educatius de la Diputació i escollir els tallers que s’adaptin a les
seves necessitats. 

 Els  centres d’ensenyament  han de trucar  a l’entitat  o  associació de cultura
popular i reservar el taller.

 Els  centres  d’ensenyament  han  de  sol·licitar  la  subvenció  dels  tallers  a  la
Diputació de Girona mitjançant  el  formulari  específic  disponible al  web dels
Programes Pedagògics.

 La  Diputació  de  Girona  comunica  la  conformitat  de  la  subvenció  al  centre
d’ensenyament i a l’entitat o associació de cultura popular. La reserva queda
condicionada  a  l’ordre  d’entrada  de  la  sol·licitud  i  a  l’existència  de  crèdit
suficient.

 Tenen prioritat les reserves dels centres d’alta complexitat de les comarques
gironines.

 Cada centre escolar pot sol·licitar fins a quatre tallers subvencionats; a partir de
la cinquena reserva, les sol·licituds queden directament en llista d’espera.

 Prioritàriament,  s’han  de  sol·licitar  els  tallers  per  cursos  escolars.  Les
sol·licituds de tallers que es facin per cicles educatius computen com a dos
tallers a partir de 75 alumnes. 

  Per als tallers que quedin en llista d’espera, la concessió de la subvenció està
subjecta al pressupost disponible, i es dona prioritat a la diversitat de centres
davant la concentració de peticions d’una mateixa escola. Així mateix, es tenen
especialment en compte les sol·licituds de centres d’alta complexitat. 

 Un cop finalitzat el taller, cal que el centre d’ensenyament presenti l’enquesta
de valoració del programa. La no presentació de l’enquesta comporta que el
centre  d’ensenyament  quedi  automàticament  exclòs  de la  subvenció  en els
cursos següents.

 És  responsabilitat  del  centre  d’ensenyament  sol·licitar  adequadament  la
subvenció per al taller que vol realitzar. Per tant, cal deixar la sol·licitud en estat
d’inscripció i validar el correu electrònic que es genera en el moment de fer la
sol·licitud de la subvenció.

 En el cas que s’anul·lin tallers en el transcurs del curs escolar, els imports es
retornen a l’aplicació pressupostària corresponent.

La  Diputació  es  reserva  el  dret  de  visitar  qualsevol  dia,  a  l’hora  oportuna,  els
equipaments seleccionats i comprovar l’objectiu i l’efectivitat del programa presentat,
així com de dur a terme enquestes a les escoles que han participat en la campanya
per avaluar-ne el grau de satisfacció.
12. Justificació
12.1. Manera de justificar
El termini per justificar les accions subvencionades es concretarà a la convocatòria
corresponent.
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  pel  canal  electrònic  o  telemàtic
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat. Es podran utilitzar els sistemes
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de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a la
Seu electrònica.
Es poden presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la
despesa  subvencionada.  En  aquest  cas,  es  poden  presentar  un  màxim  de  tres
comptes justificatius, corresponents als semestres escolars. 
Cada compte justificatiu s’ha d’acompanyar de:

 Les factures, signades pel responsable del grup escolar, en les quals ha de
constar la data de l’activitat, el nom del centre educatiu, el nivell educatiu del
grup  escolar,  el  nom  del  professor  o  professora  responsable,  el  nombre
d’alumnes assistents, l’activitat que han dut a terme, el preu de l’activitat, la
subvenció aplicada, el total de la factura i l’IVA aplicat. 

 Un resum justificatiu del compliment de les activitats que, en tot cas, contingui
la informació següent:

 Una valoració de l’equip d’educadors de les activitats.
 Un exemplar  de  tota  la  documentació  gràfica  o  audiovisual  que  hagi  estat

utilitzada en la difusió pública de les activitats, amb el logotip dels Programes
Pedagògics de la Diputació de Girona. 

 Una proposta de millores de les activitats o del programa, si escau. 
 Un document annex amb els indicadors de la línia de subvencions, disponible

en el web de la Diputació de Girona.
No s’acceptarà cap alteració dels preus ni activitats prèviament acordats ni de l’objecte
de  la  subvenció.  L’incompliment  d’aquesta  clàusula  implica  el  no  lliurament  de  la
subvenció  i  l’exclusió  automàtica  de  l’entitat  o  associació  de  cultura  popular  i
tradicional catalana  del programa.
Una vegada que s’hagi comprovat, si escau, l’execució correcta i que s’hagi completat
la justificació necessària, es reconeixerà l’obligació i es pagarà el preu corresponent al
beneficiari en els termes que es derivin de l’acord d’atorgament d’aquestes bases i de
la convocatòria corresponent. La Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas
que  no  s’acreditin  els  elements  que  s’hagin  tingut  en  compte  en  la  concessió,
especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
La subvenció de la Diputació als escolars es fa efectiva directament a les entitats i
associacions  de  cultura  popular  i  tradicional  catalana  una  vegada  hagin  estat
realitzades i justificades degudament les activitats subvencionades.
12.2. Termini
El  termini  per  justificar  les  accions  subvencionades  ésà  d’un  mes  a  comptar  de
l’endemà  de  l’acabament  del  termini  d’execució  establert  a  la  convocatòria
corresponent.
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que,
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment
de revocació de la subvenció.
13. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramita  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació
tramita el pagament de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa que
es  presentin.  No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  anteriors  a  la
presentació del corresponent compte justificatiu.
El pagament de la subvenció es fa mitjançant transferència bancària.
14. Compatibilitat de subvencions 
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Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
15. Subcontractació 
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han de ser a càrrec de
l’entitat respectiva.
16. Responsabilitat
L’explotació  del  servei  per  part  dels  centres  o  entitats  és  a  compte  seu.  La
responsabilitat civil en l’execució de les activitats és del centre o entitat que les duu a
terme. És responsabilitat  de les entitats i  associacions que els  equipaments o les
instal·lacions  per  al  desenvolupament  de  les  activitats  disposin  dels  permisos  i
autoritzacions corresponents que els siguin aplicables. 
17. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada ni la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament. 
18. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas,
el  beneficiari  té l’obligació de retornar l’import rebut  i  de pagar l’interès de demora
corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull l’article 37 de la LGS. 

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

El Servei de Cooperació Cultural ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació és l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  poden  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n pot concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article
29.7 de la LGS.
20. Protecció de dades
La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de tractar les
dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, en el
sentit  de  l’article  4.7  del  Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell,  de 27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat  de  gestionar  la  subvenció i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin
establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article
6.1 c).  En cas que la  tramitació de la  sol·licitud impliqui  la  comunicació  de dades
d’altres  persones  a  la  Diputació  de  Girona,  els  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 pot adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada
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del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades,
es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
21. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts  per  la  Diputació de
Girona s’entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
22. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció.
Per tant, els beneficiaris han d’inserir la marca del programa educatiu “Identitat, arrels i
tradicions” en tot el material de difusió del centre i de les activitats promogudes, així
com inserir dins del web del centre l’enllaç al web dels Programes Pedagògics de la
Diputació de Girona. 
Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que  per
aplicació  del  règim que estableix  el  títol  IV de la  LGS puguin correspondre,  s’han
d’aplicar les regles següents:

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

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

23. Altres obligacions dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, 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, incloent-hi
els  documents  electrònics,  mentre  puguin  ser  objecte  de  les  actuacions  de
comprovació i control.

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable.
g) Aportar un certificat del secretari o secretària que acrediti que la contractació s’ha

dut a terme d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
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de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

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

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

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

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

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

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 dugui a terme per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació 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 manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts en
l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

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

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

general de subvencions.
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d)  El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals,  aprovat  pel  Decret
179/1995, de 13 de juny.

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

subjecte. 

26. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
27. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la publicació íntegra en el Butlletí
Oficial  de  la  Província  de  Girona  (BOP),  i  seran  vigents  fins  que  se  n’acordi  la
modificació o la derogació. 
Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent  per  resoldre,  així  com per  resoldre  sobre  els  recursos  que  s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, és el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president, se n’ha de donar compte en la primera sessió
que es dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
establert en l’article 17.3 b de la LGS, s’ha de publicar al BOP.

Annex 1
La cultura  popular  i  tradicional  catalana és  el  conjunt  de les  manifestacions  de la
memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant del passat com del present. La
cultura  popular  i  tradicional  catalana  inclou  tot  el  que  fa  referència  al  conjunt  de
manifestacions  culturals,  tant  materials  com immaterials,  com  són  les  festes  i  els
costums,  la  música i  els  instruments,  els  balls  i  les representacions,  les tradicions
festives, les creacions literàries, la cuina, les tècniques i els oficis i  totes les altres
manifestacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també les activitats tendents
a difondre-les arreu del territori i entre tots els ciutadans. (Llei 2/1993, 5 de març, de
foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural)
Nom del programa
La  identitat  cultural  comprèn  aspectes  tan  diversos  com  la  llengua,  els  valors  i
creences, les tradicions o els costums i els comportaments d’una comunitat. Aquest
conjunt de particularitats, el patrimoni i l’herència cultural de la col·lectivitat han definit
històricament la identitat cultural dels pobles en general i de les persones en particular.
A cada persona li correspon una identitat cultural concreta, fomentada per cadascun
dels aspectes esmentats anteriorment, que s’alimenta de les noves realitats culturals.
La finalitat  del  programa educatiu “Identitats,  arrels i  tradicions” de la  Diputació de
Girona és facilitar que els alumnes puguin forjar la seva identitat cultural, mitjançant el
foment  de  les  activitats  desenvolupades  per  les  entitats  i  associacions  de  cultura
popular i tradicional catalana d’arreu del territori gironí. El programa parteix de la base
que l’educació és el millor camí per aconseguir-ho i considera que els alumnes d’ara
són el futur i la continuïtat per assolir l’arrelament de la cultura tradicional catalana.
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Manifestacions culturals que es consideren per al programa educatiu “Identitats,
arrels i tradicions”
Tradicions festives
Música i instruments tradicionals
Balls i representacions populars
Tècniques i oficis
Altres manifestacions amb caràcter popular i tradicional 
Continguts procedimentals (accions)
Tallers a centres educatius o a la seu de les entitats.

Annex 2
Indicacions metodològiques
Destinataris: Alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (cicles inicial,
mitjà  i  superior),  educació  secundària  obligatòria  (primer  i  segon  cicle  d’ESO),
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. 
Conceptes  subvencionables:  Tallers  pedagògics  sobre  cultura  popular  i  tradicional
catalana encaminats a la divulgació i el coneixement d’alguna de les manifestacions
establertes en l’annex 1.
Durada: Tallers de mitja jornada, amb una durada d’entre 1 i 4 sessions pedagògiques,
als mateixos centres educatius i/o a la seu de les entitats.
Presentació de l’activitat: Per a cadascun dels tallers que es proposin, cal emplenar el
formulari disponible al web de la Diputació de Girona, i consignar-hi les dades dels
camps següents:

 Títol
 Nivell educatiu
 Durada
 Preu per alumne, amb desglossament de l’IVA
 Objectius que es pretén que assoleixin els alumnes i valors que es promouen
 Descripció de l’activitat i dinàmica de desenvolupament
 Materials  utilitzats  (recursos  tècnics  com ara  col·leccions,  material  informatiu

editat, diapositives o pel·lícules, i recursos pedagògics com ara fitxes de treball,
qüestionaris o materials per als tallers)

 Mecanisme d’avaluació
 Observacions pràctiques per als grups, si escau
 Breu descripció per publicar al web del programa, d’un màxim de 500 caràcters

Ràtio: s’estableix un màxim de 30 alumnes per educador o educadora.»

Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  al·legacions  o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Tercer.  Facultar  el  president de la Diputació perquè executi  aquest acord, i  perquè
disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades definitivament,
com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi
puguin advertir.”

148

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



El senyor President, pren la paraula i diu: passaríem al punt 20è, senyor Piñeira, que
són les subvencions a entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana.
Endavant.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor  president.  Aquest  és  el  programa Identitats,  arrels  i  tradicions,  simplement
recordar que, com en l’apartat anterior, s’ha afegit a l’apartat de responsabilitats, s’ha
tornat a desglossar i especificar millor quin és el procediment de reserva. I tal com va
suggerir un dels grups en la comissió informativa que vam celebrar, se li ha canviat el
nom i  ara es diu  Identitats,  arrels i  tradicions en el  sentit  que és veritat  que a les
nostres societats existeix una pluralitat d’identitats i, per tant, això també s’ha recollit
en  el  nom,  i  també en les  bases reguladores  d’aquesta  convocatòria.  Moltíssimes
gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna paraula aquí? Senyora Paneque. Ah,
perdó, la senyora Pèlach.
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, només per indicar que aquí sí que
votarem a favor perquè en aquest també hem revisat el tema dels preus, però la veritat
és que aquest casos són molt poques activitats i totes estan força més ajustades. Són
preus realment molt  ajustats en aquests casos i,  per tant,  tot  i  que creiem que es
podria aplicar igualment la idea que plantejàvem en l’altra... creiem que en aquest cas
no és tan important. I, per tant, votarem a favor.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyora Paneque.
La diputada senyora Sílvia Paneque, manifesta: Sí, moltes gràcies. Nosaltres votarem
a favor. Ens felicitem que hagin acceptat aquesta esmena que vàrem introduir, era una
qüestió de fons. És cert, tal com s’ha comentat en la presentació del punt, però per
nosaltres era important per trencar una possible visió homogènia, per atendre a la
diversitat  d’identitats  que  conviuen  a  comarques  gironines...  i  també  pel  perill  (ho
vàrem comentat  a Comissió Informativa)  que es pogués vincular  una sola identitat
determinada  a  la  cultura  popular  i  tradicional  catalana.  Per  tant,  ens  n’alegrem,
pensem que millora, que la fa més inclusiva, més oberta. I, per tant, el nostre vot serà
favorable.
El  senyor  President,  manifesta:  Moltes  gràcies.  Per  tant,  entenc  que  s’aprova  per
unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

21. Aprovació de les bases reguladores per al Cicle de Concerts de Música de
Cobla. Cooperació Cultural-2020/X020100/9842

“La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació a la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament d’activitats
culturals en els municipis de la demarcació.

L'objecte d'aquestes Bases específiques és, d'acord amb el que preveu l'Ordenança
general de subvencions i el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació aprovat pel
Ple  de  17  de  desembre  de  2019,  l'atorgament  de  subvencions  adreçades  als
ajuntaments  o  organismes  autònoms  locals  de  les  comarques  gironines  per  a  la
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla.
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El punt 13 de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, modifica l’article 36.1 d de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i  la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Vistos els antecedents exposats i l'informe del cap del centre gestor de Cooperació
Cultural, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:

Primer.  Aprovar inicialment les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions
adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines
per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla, que es transcriuen tot
seguit: 

«Bases reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes
autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del  Cicle de
Concerts de Música de Cobla 
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió  de  subvencions  de  l’Àrea  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació  de  la  Diputació  de  Girona  per  al  finançament  del  Cicle  de  Concerts  de
Música de Cobla.
2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència  no
competitiva i convocatòria pública:  s’atendran les sol·licituds que es presentin en el
període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, seguint l’ordre
del registre d’entrada.
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 podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases els
concerts de música de cobla que es duguin a terme durant el període comprès entre
l’1 de febrer i el 14 de desembre de l’any en curs. En cas de necessitat, la programació
dels concerts pot ser virtual i pot incloure també les despeses per les adaptacions dels
concerts a format virtual.
El nom de la cobla o cobles que portaran a terme els concerts i el preu del caixet
s’establiran a la convocatòria corresponent.
No es podrà realitzar el concert durant els actes de la Festa Major.
En el cas que el concert s’hagi de cancel·lar per motius de la pandèmia, sempre i quan
estigui  degudament  motivat  a la  justificació  es  considerà  com a subvencionable  el
caixet de la cobla.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments de les comarques gironines o organismes autònoms locals.
Per  obtenir  la  condició  de  beneficiaris  de  les  subvencions  els  sol·licitants  han  de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  que  estableix  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
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Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria. 
La Diputació finançarà a cada ajuntament o organisme local  la part  del caixet  que
s’estableixi a la convocatòria corresponent una vegada realitzat el concert.
6. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar per l’EACAT a la Diputació en el termini  que es
determini en la convocatòria. 
Només es podrà presentar una única sol·licitud per ajuntament i convocatòria.
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.
Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona.
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.
7. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i  l’ordenació de l’expedient  per atorgar les subvencions que preveuen
aquestes  bases  corresponen  al  Servei  de  Cooperació  Cultural  de  la  Diputació  de
Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:

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

Una vegada  comprovades  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 Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
quantia 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:

President: El  president/a  de  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació

Vocals: La cap del Servei de Cooperació Cultural
El/La responsable de la línia de subvencions

Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
8. 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. 
a)  Les sol·licituds  s’atendran per  rigorós ordre d’entrada al  Registre General  de la
Diputació,  via  EACAT,  fins  a  exhaurir  les  disponibilitats  pressupostàries  de  la
convocatòria corresponent.
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b) Les peticions que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera i es determinarà
l’ordre de la llista en funció del registre d’entrada de la Diputació de Girona.
c) En cas que es produeixin renúncies entre els beneficiaris, aquests se substituiran
pels ajuntaments peticionaris que hagin quedat en llista d’espera i sempre respectant
l’ordre  que  estableixi  la  resolució  corresponent.  La  substitució  es  formalitzarà
mitjançant una resolució del vicepresident de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació.
d)  Els  ajuntaments  que  hagin  estat  beneficiaris  en  la  primera  resolució  de  la
convocatòria corresponent  i  que renunciïn a realitzar  el  concert  quedaran exclosos
automàticament en la següent convocatòria del Cicle de Concerts de Música de Cobla,
sempre i quan la renúncia no sigui per motius de la pandèmia que, en aquest cas,
caldrà que estigui degudament motivat a la justificació, tal i com s’estableix en el punt
3 de les bases.
e)  La  resolució  es  notificarà  de  manera  individualitzada  a  tots  els  ajuntaments  o
organismes  autònoms  locals  beneficiaris  i  també  als  que  hagin  quedat  en  llista
d’espera o als que s’hagi desestimat la sol·licitud.
f)  La  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  Girona  haurà  d’emetre  les  resolucions
corresponents en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la finalització del
període de presentació de les sol·licituds. Una cop transcorregut aquest termini sense
que  s’hagi  adoptat  la  resolució,  s’entendrà  que  ha  estat  desestimada  per  silenci
administratiu.
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de quatre mesos, a comptar des 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.
9. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
10. Justificació
10.1. Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  hauran  de  presentar  la  justificació  un  cop  realitzat  el  concert  via
EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i
signat, al qual hauran d’adjuntar la documentació següent:

– Documentació gràfica de la difusió del suport de la Diputació de Girona.
La documentació justificativa s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB com a màxim.
S’aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats, fotografies (cal
especificar-ne la resolució), memòries... I cada justificació pot contenir un màxim de 10
arxius.
A  l’efecte  de  la  justificació  es  podran  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació subvencionada que, d’acord amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.
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 12 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva.
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Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.
10.2. Termini
El  termini  per  justificar  les  accions  subvencionades  serà  el  que  estableixi  la
convocatòria corresponent.  
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que,
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment
de revocació de la subvenció.
11. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.
No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  abans  d’haver  presentat  el
compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
12. 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.
13. 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.
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 de 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 podrà revocar totalment o parcialment les subvencions.  En
aquest cas, el beneficiari té l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

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

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

El  Servei  de  Cooperació  Cultural  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
16. 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 preveu l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
17. Protecció de dades
Les  dades  personal  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment,  quan actuïn en nom propi  o en representació d’una persona jurídica,
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seran tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el
sentit  de  l’article  4.7  del  Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell,  de 27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat  de  gestionar  la  subvenció  i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin
establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article
6.1 c).  En cas que la  tramitació  de la  sol·licitud  impliqui  la  comunicació  de dades
d’altres  persones  a  la  Diputació   de  Girona,  les  persones  sol·licitants   hauran
d’informar les persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets
reconeguts  al  Reglament  general  de  protecció  de  dades  (accés  a  les  dades,
portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició), la
persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona.
La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
18. 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.
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 s’hagi realitzat.
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.

20. 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. 
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e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents  electrònics,  mentre  puguin  ser  objecte  de  les  actuacions  de
comprovació i control.

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que preveu la legislació aplicable.
g)  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  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

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  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
corresponents, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència
que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits que estableix
l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim
sancionador  que  recull  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  i  les  sancions  que
estableix l’article  84 pel que fa a beneficiaris  d’ajuts públics,  sens perjudici  d’altres
possibles conseqüències previstes a 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 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.
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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
actes atribuïts expressament a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
24. Vigència
Aquestes bases regeixen des del  dia següent  a 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  el  president  de  la  Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
previst en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
BOPG.
Disposició derogatòria
Quan  entrin  en  vigor  aquestes  bases,  quedarà  derogada  qualsevol  altra  norma
anterior,  del  mateix  rang o inferior,  en  tot  allò  que s’oposi  al  contingut  d’aquestes
bases.»

Segon.  Sotmetre  les  bases  a  informació  pública  durant  un  termini  de  vint  dies,
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el
tauler d'anuncis de la corporació i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. En el supòsit  que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el
termini d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.

Tercer. Facultar àmpliament el president de la corporació a l’efecte d'executar aquest
acord i en especial per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques, una
vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que
es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut
advertir.”

El  senyor  President,  comenta  que  passaríem  al  punt  21è,  que  és  les  bases
reguladores per al cicle de concerts de música de cobla.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies,  senyor  president.  Tal  com  vaig  explicar  a  la  comissió  informativa,
s’introdueixen diferents canvis en aquesta convocatòria. La primera és que s’introdueix
la possibilitat de dur a terme els concerts en format virtual, així com incloure com a
despesa  subvencionable  l’adaptació  d’aquests  concerts  al  format  virtual.  També
recollim,  com hem anat  fent  al  llarg d’aquest  any,  en cas que el  concert  s’hagi de

156

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



cancel·lar  per  motiu  de  la  pandèmia,  evidentment  es  considerarà  com  a
subvencionable  el  caixet  de  la  cobla.  És  a  dir,  en  aquest  sentit,  les  diferents
convocatòries, com vostès hauran vist i com vaig explicar a la Comissió Informativa,
van encaminades, precisament, a què els ajuntaments, particularment, que són alguns
dels grans programadors culturals que tenim, s’animin a contractar. Si un ajuntament
beneficiari  renuncia  a  la  subvenció,  també  degut  a  la  pandèmia,  que  no  es  pot
organitzar o les restriccions que en aquell moment o en aquell territori concret té, no
quedarà exclòs  de la  següent  convocatòria.  I,  finalment,  com vaig  explicar  també,
significar que està previst augmentar la partida pressupostària d’aqueta convocatòria,
fer que puguin participar-hi més formacions de la nostra demarcació. Vull recordar que
la demarcació de Girona és un territori especialment ric pel que fa a la formació de
grans formacions de cobla o de grans formacions de cobles d’orquestres, moltes de
les quals són professionals. És un dels rectors d’activitat econòmica que s’ha vist més
castigat. Tradicionalment eren sectors i formacions i grups que des del mes d’abril fins
al mes de novembre, pràcticament, treballaven tots els dies. Malauradament, degut a
les  restriccions,  a  les  pors,  a  les  incerteses,  als  neguits  dels  ajuntaments  i  a  les
limitacions  que  hem  tingut  en  molts  moments  i,  també,  en  diferents  territoris,
pràcticament no s’ha pogut programar res. El gruix de les festes majors i dels aplecs
que es  fan tampoc s’han pogut  programar.  Tampoc aquesta  tipologia  de concerts,
molts no s’han pogut fer. Vull recordar que aquests són concerts que no es poden fer
al marc de la festa major perquè, sinó que el que pretenem és, precisament, incentivar
programació a banda de la que ja es realitza habitualment. I, per tant, és un sector que
s’ha vist molt castigat, i ens estem trobant que sectors que tradicionalment no se’ls
havia hagut d’ajudar tant, en aquests moments, que és un moment difícil pel sector
cultural, sectors especialment importants per a la nostra demarcació, doncs els hem
d’ajudar.  Per  tant,  està  previst  incrementar  els  diners  que  destinem  des  de  la
corporació, que estaríem parlant d’una xifra entorn dels 54.000 €. Vull recordar que
aquí també hi ha una part de finançament dels ajuntaments. I, per acabar, significar
aquesta convocatòria el que pretén és fomentar la música de cobla, entesa la cobla no
només com a  una  formació  per  tocar  sardanes,  sinó  com a  formació  específica  i
característica de la nostra cultura, que, evidentment, pot tocar molts gèneres, entre ells
les sardanes, però molts d’altres. Però el que promocionem específicament és això: la
cobla com a conjunt o com a formació musical. Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració? Senyora
Pèlach.
La diputada senyora Pèlach, manifesta: Sí, moltes gràcies. Intervinc perquè tant en
aquesta subvenció com en les quatres següents farem un vot favorable. Em penso que
totes  quatres  són de cooperació  cultural,  si  no  vaig  equivocada.  Són subvencions
realment  molt  diverses,  però  crec  que,  en  la  majoria,  els  canvis  que  s’incorporen
entenem que són positius i, bàsicament, van a una idea de facilitar, com comentava el
diputat, que se segueixi apostant per la cultura, malgrat la incertesa i les mesures que
imposa la COVID-19. Sí que al mateix temps i per insistir una idea que avui ha sortit al
ple,  però  nosaltres  creiem  que  és  important,  dir-los  que  mirant-nos  les  dades
econòmiques del que representen totes aquestes subvencions i si les comparem amb
les que s’emporten les  subvencions nominatives o  de concessió directa,  realment,
també dins l’àrea de cooperació cultural, la veritat és que no hi ha color. A nosaltres...
ja sé que és legal i que vostès pensen que és perfectament normal i que els sembla
correcte, però com nosaltres no ho veiem igual, no me’n puc estar de dir-ho i d’insistir-
hi. La veritat és que sorprèn les exigències o els requisits sovint per obtenir 2.000,
3.000 o 4.000 €, que en algunes subvencions estem parlant d’aquestes quantitats. I,
en canvi, llavors comparem amb quina facilitat se’n reparteixen, a vegades, 60.000 o
100.000 a projectes que, en canvi, no els exigim valorar cap d’aquests requisits que sí
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exigim en aquestes. Llavors, anem incorporant. El tema dels ODS ens sembla molt
positiu, però, bé, demanaríem que tots aquests ODS també es mirés com incorporar-
los  o  com  fer-los  complir  en  aquells  que  més  reben  i  que,  en  molts  casos,  són
subvencions que s’escapen d’aquestes línies. Moltes gràcies.
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyora Pèlach. Bé, repetiríem, i vostè ho ha
repetit, jo no ho faré. Perquè ja sap quina és l’opinió, però en tot cas els ODS estan
presents en totes i  cada una de les convocatòries de tota la  casa,  tal  com vàrem
parlar-ne i així ho vàrem exposar en el plenari anterior. Bé, hi ha alguna paraula més?
La diputada senyora Paneque, diu: Sí.
El senyor President, diu: Sí, senyora Paneque.
La diputada senyora Sílvia Paneque, manifesta: Sí, també, el que expressaré servirà
per a la resta d’aprovacions inicials de cooperació cultural i, també, de comunicació
cultural perquè finalment són adaptacions que s’han fet per tal que els agents culturals
rebin aquests recursos públics, sigui quina sigui la programació final. És a dir, tant si es
realitza com si no, o com si es fa de manera virtual. Pensem que aquest ha sigut un
encert de l’àrea de cultura des de l’inici de la pandèmia i que comptarà amb el nostre
suport  perquè  finalment  el  que  assegurem  és  que  aquests  agents  culturals  rebin
aquests  recursos encara  que  les  activitats  no es  puguin  desenvolupar  de  manera
normalitzada.  Per  tant,  tan  aquesta  com  les  següents  de  comunicació  cultural  i
d’edicions,  també  com  vàrem  comentar  a  la  Comissió  Informativa,  han  patit  una
davallada, probablement, perquè els ajuntaments han hagut d’estar pendents d’altres
prioritats. Ens semblen adequades i votarem a favor de totes. Gràcies.
El  senyor  President,  diu:  Bé,  doncs  si  els  sembla,  votant  aquesta  a  favor,  jo  li
demanaria  al  senyor  Piñeira que les de cooperació  cultural  (després farem de les
comunicació), com que vostès ja han fet l’explicació de totes, si no hi ha res més, els
farà una explicada dels punts 22è, 23è, 24è i 25è, que són els de cooperació cultural,
agafem la votació, i després passem als de comunicació cultural. Els sembla bé? Sí?
Doncs, senyor Piñeira.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

22. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques
gironines.  Cooperació  Cultural-2020/X020100/9839

“La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment
d’iniciatives culturals. 

El 25 de febrer de 2009 es va signar un conveni marc entre el Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació i la Diputació de Girona per a la col·laboració en matèria de
patrimoni arquitectònic i museístic. En els pactes tercer i sisè del conveni es preveu la
signatura de convenis específics en els quals es concretin noves activitats o aspectes
complementaris  que sigui  necessari  regular.  Des de llavors,  s’han  signat  convenis
específics els  anys 2009, 2010,  2011,  2012,  2013 i  2014,  en què bàsicament s’ha
concretat el sistema de subvencions de les dues institucions als museus registrats.

És interès compartit per les dues institucions col·laborar en el desenvolupament de la
Xarxa Territorial de Museus de les Comarques Gironines. 
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L'objecte d'aquestes bases específiques és, d'acord amb el que estableix l'Ordenança
general de subvencions i el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació, 2020-2023
aprovat pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de desembre de 2019,  l'atorgament
de subvencions adreçades als equipaments museístics de la demarcació que s’hagin
adherit formalment a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques Gironines.

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 la Llei 38/2003 esmentada, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona, s’han elaborat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines.

D’acord  amb els  antecedents exposats, la  Comissió  Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines, el text de
les quals es transcriu a continuació:

“Bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  al  foment  de
projectes culturals als museus de les comarques gironines
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió  de  subvencions  de  l’Àrea  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació  de  la  Diputació  de  Girona  per  al  finançament  de  projectes  culturals  als
museus de les comarques gironines que figuren inscrits al  Registre de museus de
Catalunya i formalment adherits a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de
Girona.
La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la realització de projectes culturals que
incideixin en les línies estratègiques següents:

a) Accions destinades al foment del coneixement i la difusió del patrimoni cultural
(moble i immoble), natural i immaterial gestionat pel museu.

b) Actuacions  la  finalitat  de  les  quals  és  l’acostament  del  museu  a  la  societat,
mitjançant  mètodes  didàctics  i  de  qualitat,  amb  una  programació  de  l’oferta
d’activitats culturals i de lleure que permeti generar canals de comunicació més
fluids.

c) Accions  d’innovació  per  atreure  nous  segments  de  població  i  fomentar  nous
públics en els museus (població nouvinguda; activitats d’integració a la comunitat,
a l’entorn de l’equipament cultural: joves, tercera edat, etc.).

d) Accions que incorporin polítiques de gènere.
e) Desenvolupament de projectes que tinguin com a objectiu posicionar el museu

com a institució rellevant en l’expansió del turisme cultural.
f) Accions dutes a terme cooperativament amb altres museus de les comarques

gironines i  que no són gestionades per la  Xarxa Territorial  de Museus de les
Comarques Gironines.  

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, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
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Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
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.
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les
despeses que es portin a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de l’any
anterior al de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria. 
La programació d’activitats pot ser virtual i pot incloure també les despeses de suport a
les  plataformes  de  venda  d’entrades  o  personal  de  suport,  i  les  despeses  per
adaptacions a les activitats culturals virtuals. 
En  el  cas  de  les  activitats  presencials,  seran  subvencionables  les  despeses
relacionades amb la seguretat  sanitària  de la  mateixa (compra de mascaretes,  gel
hidroalcohòlic, termòmetres, etc.)
També es poden incloure despeses pròpies, tant de personal (capítol I del pressupost)
com de manteniment i  funcionament de locals i equipaments (llum, calefacció, etc.)
sempre i quan estiguin directament relacionades amb les accions subvencionades.
En el  cas  d’activitats  que s’hagin  hagut  de cancel·lar  per  motius  de  la  pandèmia,
sempre i  quan estigui degudament motivat  a la justificació,  es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:

 La  facturació  d’activitats  programades  que  s’hagin  cancel·lat:  monitoratge,
guiatge, etc.

Es considera despesa efectuada la que s’hagi produït durant el termini previst, encara
que  no  hagi  estat  efectivament  pagada  abans  de  l’acabament  del  període  de
justificació.
No tindran la consideració de subvencionables les despeses següents:
a) Les inversions i adquisicions de material, equips o béns de naturalesa inventariable.
b) Les despeses de manutenció.
c) Les despeses protocol·làries i de representació.
d) Les adaptacions, reparacions i millores espacials i funcionals. 
No  es  consideren  subvencionables  els  imports  satisfets  en  concepte  d’IVA  quan
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de
l’ens sol·licitant de la subvenció.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
persones físiques o jurídiques, públiques o privades que siguin titulars de museus en
algun dels municipis de les comarques gironines, els quals estiguin registrats al catàleg
oficial (art. 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus) amb un pressupost
anual de fins a 5.000.000 € i que estiguin formalment adherits a la Xarxa mitjançant la
declaració unilateral del museu en el conveni marc.
No poden optar a aquestes subvencions els museus dels quals sigui titular o gestora
l’Administració general de l’Estat o la Generalitat de Catalunya.
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. 
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La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es faci de les sol·licituds. Tots
els  museus que obtinguin  una puntuació  mínima de 5 punts,  segons la  puntuació
prevista al punt 6 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als que hagin
obtingut  una  puntuació  superior,  se’ls  atorgarà  una  quantitat  addicional,  que  es
calcularà  aplicant  un  percentatge  de  l’import  sol·licitat  proporcional  a  la  puntuació
addicional obtinguda. 
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 35.000,00 €. 
5. Criteris de valoració 
a) Necessitat de les propostes i grau de millora que suposaran per al museu (fins a
4 punts).

 Les propostes permetran la millora de les funcions que desenvolupa el museu
(1 punt).

 La seva implementació permetrà introduir noves millores en el futur (1 punt).
 Les propostes formen part d’un programa de planificació estratègica o d’un pla

director del mateix museu (1 punt).
 Les propostes permetran resoldre una deficiència greu que dificulta el

desenvolupament de les funcions del museu (1 punt).
b) Interès i qualitat de l’activitat museística presentada (fins a 3 punts).

 Qualitat de les propostes (1 punt).
 Interès de les accions proposades per la seva innovació i singularitat (1 punt).
 Inclusió d’accions que s’ajustin als criteris de sostenibilitat ambiental (fins a 1

punt).
oProgrames de compensació de petjada de carboni (0,25)
oÚs de vehicles elèctrics (0,25)
oGeneració d’energia renovable a les instal·lacions o edificis (0,25)
oContractació de tarifa d’energia verda/renovable (0,25)

c)  Viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost als  objectius dels projectes
presentats i l’elaboració d’aquest pressupost amb els criteris d’economia i eficiència
(fins a 2 punts).

 Recursos propis per dur terme els projectes (recursos humans i materials) (1
punt).

 Disponibilitat de sistemes de control, seguiment i avaluació final dels projectes
(1 punt).

d) Connectivitat cultural i territorial. Amplitud de relacions implicades en els projectes
(fins a 3 punts).

 Col·laboració i complementarietat  amb l’acció de governs locals o altres
administracions (1 punt).

 Cooperació amb altres museus o equipaments culturals (1 punt).
 Cooperació amb altres entitats o col·lectius o participació de la ciutadania (1

punt).
e) Accions d’inclusió social i de promoció de l’accessibilitat universal (fins a 2 punts).

 Accions o activitats adreçades a promoure  l’accessibilitat física  o sensorial
(1 punt).

 Accions o activitats adreçades a promoure l’accés a la cultura de persones en
altres situacions de vulnerabilitat (1 punt).

f) Projectes que incloguin accions amb polítiques de gènere (fins a 2 punts)
 Participació femenina en l’estructura de l’ens i  en la presa de decisions  (0,25

punts)
 Incloure la mirada de gènere a totes les accions i activitats del museu (0,25 punts)
 Ús  d’una  comunicació  no  sexista  (continguts  inclusius  i  imatges  no

discriminatòries) (0,25 punts)
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 Ús de mecanismes d’avaluació del contingut i indicadors amb dades segregades
per sexe (0,25 punts)

 Accions orientades a l’eliminació de les desigualtats i discriminacions de gènere i
en la violència contra les dones (0,25 punts)

 Projectes i/o activitats que inclouen polítiques de gènere amb transformació social
(accions  de  llarg  recorregut  amb  implicació  d'agents  socials  del  territori)  (0.5
punts)

 Oferir accions de formació, informació, tallers, etc., que promoguin el coneixement
i  l’adquisició  d’experiències,  així  com la  conscienciació  amb la  perspectiva  del
gènere. (0,25 punts)

g) Caràcter multilingüe dels programes i activitats de creació de públics presentats,
més enllà de les llengües cooficials (fins a 1 punts).
h) Projectes produïts en cooperació entre diferents museus de la Xarxa Territorial de
Museus de comarques gironines (fins a 3 punts).
Entre dos museus (1 punt)
Entre tres museus  (2 punts) 
Més de tres museus (3 punts) 
Els aspectes a valorar que no continguin informació detallada i clara en el document
explicatiu del projecte mitjançant el qual se sol·licita la subvenció es puntuaran amb 0
punts.
6. Procediment de presentació de les sol·licituds
Cada sol·licitant només pot presentar una sol·licitud.
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), acompanyat de la documentació annexa següent:

cc) Projecte d’activitats subvencionables de l’any de la convocatòria, redactat
seguint els criteris de valoració.

dd) Imprès de domiciliació bancària (fitxa de creditor), segons el model facilitat
per  la  Diputació  de  Girona,  llevat  que  la  Diputació  ja  disposi  d’aquesta
informació, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va
presentar ni hagi experimentat cap modificació. La fitxa de creditor, que es pot
obtenir al web www.ddgi.cat, s’ha d’acompanyar de la fotocòpia del NIF.

 Els criteris de sostenibilitat ambiental s’hauran d’acreditar en el moment de fer
la sol·licitud de subvenció, de la manera següent:

ee) Programes  de  compensació  de  la  petjada  de  carboni:  adjuntant  el
certificat  de  compensació  emès  per  una  empresa  acreditada  o  bé
acreditant que es forma part  del Fons de Carboni de la diputació de
Girona.

ff) Ús  de  vehicles  elèctrics:  titularitat  del/s  vehicle/s  elèctric/s  o  del
contracte de lloguer.

gg)Generació d’energia renovable a les instal·lacions o edificis: certificació
de la generació d’aquest tipus d’energia.

hh)Contractació  de  tarifa  d’energia  verda/renovable:  una  còpia  de  la
darrera factura contractada.

Les  sol·licituds,  presentades  telemàticament,  han  d’estar  signades  electrònicament
mitjançant  un  certificat  validat  en  la  plataforma  PSIS  del  Consorci  d’Administració
Oberta de Catalunya. 
- Ajuntaments: EACAT 
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM 
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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, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què
es  coneguin,  prèvia  audiència  de  la  persona  interessada,  i,  en  conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
7. 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  Cooperació  Cultural  de  la  Diputació  de
Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:

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

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

Una vegada preparades les sol·licituds,  la Comissió Avaluadora ha de fer l’estudi i
l’avaluació dels projectes.
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la
Comissió Qualificadora podrà demanar informació addicional o concretar entrevistes
amb alguns dels sol·licitants, així com recórrer a l’assessorament d’altres persones o
institucions sobre l’abast dels projectes.
El servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
quantia 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:

President: El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació.

Vocals: El/La  cap  del  Servei  de  Museus  i  Protecció  de  Béns  Mobles  de  la
Generalitat de Catalunya, o la persona en qui delegui.
Una  persona  experta  en  l’àmbit  de  la  museologia,  designada  pels
museus de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques gironines.

Secretària: La cap del Servei de Cooperació Cultural.
Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
8. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan
que  resoldrà  definitivament  (si  escau,  en  diversos  actes),  l’atorgament  de  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.
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Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. D’igual manera, la resolució es
publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona.
9. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, i d’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança
general  de  subvencions  de  la  Diputació  de  Girona,  es  requerirà  per  part  de  l’ens
beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció.
10. Justificació
10.1. Manera de justificar
Els  beneficiaris  hauran  de  presentar  la  justificació  mitjançant  el  model  de  compte
justificatiu normalitzat, acompanyat de la documentació següent:
1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides,
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.
2) Una declaració responsable del fet que s’ha contractat d’acord amb la legislació de
contractes del sector públic, en els supòsits de despeses subvencionables que superin
els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor.
3) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada.
4) Document annex amb els indicadors de la línia de subvencions, disponible en el
web de la Diputació de Girona.
A  l’efecte  de  la  justificació  es  podran  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.
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  (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.
10.2. Termini
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de
l’any de la convocatòria. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que,
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment
de revocació de la subvenció.
10.3. Requeriment de la justificació
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, s’iniciarà el
procediment de revocació de la subvenció.
11. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.
 Es pagarà un 80 % de la subvenció en concepte de bestreta una vegada acceptada la
subvenció,  previ  informe  favorable  de  la  persona  responsable  del  centre  gestor.
L’import restant de la subvenció s’abonarà un cop presentat el compte justificatiu o els
estats  comptables,  previ  informe  favorable  de  la  persona  responsable  del  centre
gestor. 
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El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
12. 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.
13. 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.
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 podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el  beneficiari  tindrà l’obligació de retornar l’import  rebut i  de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

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

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

El  servei  de  Cooperació  Cultural  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
16. 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.
17. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment,  tant  si  actuen  en  nom  propi  com  si  ho  fan  en  representació  d’una
persona jurídica, les tractarà la Diputació de Girona com a responsable del tractament,
en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell,  de 27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat  de  gestionar  la  subvenció  i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin
establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article
6.1 c ).  En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui  la comunicació de dades
d’altres  persones  a  la  Diputació   de Girona,  els  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
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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.
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, 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.

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 previstos en la legislació aplicable.
g) Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació

s’ha realitzat d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, i/o 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

166

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas d’incompliment dels principis  ètics i  regles de conducta seran d’aplicació el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article  84 pel que fa a beneficiaris  d’ajuts públics,  sens perjudici  d’altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
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 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  el  president  de  la  Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
BOPG.
Disposició derogatòria
Quan  entrin  en  vigor  aquestes  bases,  quedarà  derogada  qualsevol  altra  norma
anterior, d’igual rang o inferior, en tot el que s’oposi al contingut d’aquestes bases.”

Segon. Sotmetre a informació pública les bases reguladores per a la concessió de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  al·legacions  o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i
perquè  disposi  que  les  bases  es  publiquin  íntegrament,  una  vegada  aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”

El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies, senyor president. Doncs, pel que fa a la convocatòria següent, que seria la
convocatòria de museus, significar que aquí els criteris els treballem en el marc La
Xarxa Territorial de Museus de les Comarques gironines, que és el marc de relació que
tenim  la  Generalitat  de  Catalunya,  la  Diputació  de  Girona  i  els  diferents  titulars
d’equipaments museístics de la nostra demarcació. I, per tant, és un dels llocs que
tenim, penso, més ben estructurats tot el que fa referència als museus. Significar que
en aquestes bases hem unificat els nostres criteris i les nostres bases conjuntament
amb els  de la  Generalitat.  Bàsicament  el  que volem és facilitar  la  presentació  de
projectes dels museus a les dues convocatòries. Com que, finalment, els museus han
de presentar un projecte a la Generalitat i un projecte a la Diputació, el que intentem
és que si els criteris són homogenis i són únics, aleshores quan treballen i preparen
els projectes, la mateixa petició i el mateix dossier que fan servir per presentar-ho a la
Diputació, ho fan servir, també, per a la Generalitat. Els canvis principals els trobem
pel que fa a les despeses subvencionables, la programació d’activitats pot ser virtual.
Incloem també tot el que són despeses de plataformes de venda d’entrades, personal
de suport per a l’organització d’activitats virtuals, les adaptacions d’aquestes activitats
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virtuals, les activitats culturals que es desenvolupen online, les despeses relacionades
amb la  seguretat  sanitària  de  la  mateixa.  És  a  dir,  quan  es  poden  fer  en  format
presencial: la compra de mascaretes, de gel hidroalcohòlic, de termòmetres... Que s’hi
puguin  incloure  despeses  pròpies  tant  de  personal  i  capítol  1,  com  també  de
manteniment  i  funcionament  dels  locals  i  equipaments.  Evidentment,  sempre  que
estiguin  relacionades  amb  les  accions  subvencionables.  En  cas  que  s’hagin  de
cancel·lar per motiu de la pandèmia, com ens ha anat passant durant aquest any i
com, malauradament, passarà en part durant la propera anualitat, totes les activitats
programades també són subjecte a subvenció, totes les despeses de monitoratge, de
guiatge. Incorporem els diferents objectius de desenvolupament sostenible, el 5è, 7è,
10è, 11è i 13è. 

Pel  que  fa  a  les  subvencions  del  punt  següent,  de  les  oficines  joves,  és  per  al
desenvolupament  de projectes culturals  a les oficines  comarcals,  a les  capitals  de
comarca  i  als  municipis  de  més  de  15.000  habitants,  ídem  de  ídem.  S’hi  poden
incloure les despeses de seguretat sanitària, les programacions virtuals, les despeses
de  personal  i  de  manteniment,  les  despeses  que  s’hagin  de  cancel·lar  i  totes  les
despeses associades que puguin haver-hi en aquest sentit de ser flexibles. Intentar,
com deia,  que la  gent  programi encara que,  malauradament,  després una part  de
l’activitat no es pugui realitzar o s’hagi de reconvertir.

En la de creació de públics per a la cultura, tot això que he dit és igualment vàlid.
M’agradaria fer un petit incís: quan parlem de facturació d’activitats programades, no
només  hi  ha  les  despeses  de  caixets  d’artistes,  de  monitoratge,  de  guiatge,  de
plataforma de venda d’entrades... sinó, també, les despeses de tècnics d’il·luminació,
llum i so perquè aquí el que ens estem trobant en el sector cultural és que moltes
vegades pensem molt  en el  creador  i  el  programador.  Però jo,  com a vegades he
explicat, darrere del que es veu, hi ha el que no es veu, i que és igualment important i
necessari perquè es pugui desenvolupar l’activitat cultural. Els tècnics d’il·luminació,
llum  i  so,  malauradament,  han  estat  massa  sovint  oblidats  en  el  marc  d’aquesta
pandèmia.  Pensem  que  és  important  que  nosaltres  ho  puguem  recollir  perquè
l’afectació  a  l’activitat  cultural  ells  la  noten  igual  que  els  creadors,  que  els
programadors, que els artistes i que les formacions grupals. Igualment, incloem també,
com he dit, tots els objectius de desenvolupament sostenible.

Pel que fa a la següent línia, que és la dels equipaments E3. Com he explicat de
manera reiterada a la Comissió Informativa i al Ple, els equipaments E1 i E2, que són
els del gruix de la demarcació de Girona, els vehiculem a través del Programa.cat. Els
E3,  que  són  els  equipaments  més  grans,  que  es  troben,  en  el  cas  de  la  nostra
demarcació, en tres ciutats: Girona, Figueres i Olot. Aquests tenen una línia específica.
A banda de tot el que he explicat de les despeses s’inclouen, també aquí fem una
referència  especial  a  les  activitats  en  streaming.  S’incrementa  l’import  màxim  a
sol·licitar, que abans era de 6.000 € i ara s’incrementa a 9.000 €. Voldria explicar per
què ho fem això. Perquè quan teníem una convocatòria només hi havia tres possibles
beneficiaris, on hi ha l’import a repartir era el que era i el límit màxim de la subvenció
era el que era, això a la pràctica, de facto, el que ens acabava provocant és que,
pràcticament, la puntuació no tingués incidència en la subvenció final. De manera que
l’import  que  acabaven  rebent  els  diferents  municipis  o  els  diferents  possibles
beneficiaris era molt similar amb independència de la puntuació obtinguda. Per tal de
poder,  precisament,  incentivar  el  treball  i  la  presentació  de bons projectes,  el  que
volem és que la puntuació tingui més impacte, precisament, en el repartiment. 
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I, si em permeten també, pel que fa a les ODS hem fet un esforç per anar-les detallant.
Pel que fa a l’objectiu de desenvolupament sostenible 5, incorporaríem tot el que és
organització, participació i programació d’activitats que incorporin polítiques de gènere.
Això vol dir: horaris flexibles, espais de cura, corresponsabilitat, ús de comunicació no
sexista,  programació  paritària,  una  programació  orientada  a  l’eliminació  de  les
desigualtats i discriminacions de gènere i a la violència contra les dones. Pel que fa a
l’objectiu de desenvolupament sostenible 10, accions per atraure nous segments de
població i  fomentar  nous públics en els  equipaments i  activitats  amb valor  social  i
comunitari. Per tant, desenvolupar accions d’inclusió social o programació adreçada a
col·lectius més vulnerables o en risc d’exclusió social i cultural; accions específicament
adreçades  a  la  població  nouvinguda;  accions  i  programacions  que  incorporin  o
afavoreixin  l’accessibilitat  i  fomentin  la  participació  dels  col·lectius  amb  diversitat
funcional o amb discapacitats diverses; totes aquelles accions que donin suport a les
iniciatives de grups i col·lectius joves i que promocionin la participació de la gent jove
en programes d’aquell equipament concret; la participació del col·lectiu de la tercera
edat  i  una  perspectiva  intergeneracional  pel  que  fa  a  les  activitats  i,  també,
interseccional des del punt de vista d’ètnia, classe i gènere. Com vostès saben, hem
anat explicant de manera molt reiterada que la creació de públics per a la cultura i
arribar a aquests col·lectius que tenen més dificultats per accedir a la cultura és una de
les coses que fa anys que venim treballant.

I  pel  que  fa  als  criteris  de  sostenibilitat  més  mediambiental,  els  objectius  de
desenvolupament sostenible 7è, 11è i 13è, hi hauria els programes de compensació de
la petjada de carboni, l’ús de vehicles elèctrics, la generació d’energies renovables a
les instal·lacions o edificis,  la contractació de tarifa verda d’energia o renovable, la
contractació de companyies i/o professionals que tinguin en compte la sostenibilitat en
la producció i en la creació. Això, perquè ens entenguem, vol dir que els materials per
construir  les  exposicions  o  els  escenaris,  veure  quins  s’utilitzen,  l’ús  de  vestuari
reciclat, precaucions per reduir també la contaminació lumínica i acústica. Pel que fa a
la comunicació,  l’ús del  paper  reciclat  i  les  cintes vegetals,  i  la  comunicació  a les
xarxes  d’aquells  aspectes  de  sostenibilitat  ambiental  implicats  en  les  activitats
programades.

Per tant, en definitiva i per concloure, hem anat incidint en totes aquelles coses que ja
feia anys que veníem fent, adaptant-nos a la realitat del moment, en el context actual
de pandèmia i incorporant-hi, també, a la vegada, els objectius de desenvolupament
sostenible. Moltíssimes gràcies, senyor president.

El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la votació dels
punts 22, 23, 24 i 25. Alguna consideració? Entenc que han fet les intervencions i, per
tant, quedaria aprovat per unanimitat, d’acord?

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

23. Aprovació inicial de les Bases de subvencions per al finançament de les
activitats  i  projectes  culturals  de  les  Oficines  Joves.  Cooperació
Cultural-2020/X020100/9840

“L’any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi «La
participació cultural  de la joventut  catalana 2001-2015».  Aquest  estudi  tracta sobre
l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant
els  primers  anys  del  segle  XXI,  un  període  marcat  essencialment  per  dues grans
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transformacions  històriques  que,  en  alguns  aspectes,  poden  considerar-se
convergents  i  que  tenen  un  impacte  fonamental  entre  les  generacions  joves:  la
revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització (en tant
que  permeten  noves  formes  de  coordinació  i  interacció  social)  i  la  gran  recessió,
iniciada com una crisi financera a Amèrica del Nord en el seu origen, però que entre
nosaltres ha tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a l’ocupació
juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta. 

El  mateix  estudi  posa  de  manifest  que  la  joventut  de  Catalunya  és  consumidora
cultural,  però  que  té  veritables  problemes  a  l’hora  d’accedir  als  productes
desenvolupats des de polítiques públiques estrictament culturals. La solució proposada
per poder arribar a aquest col·lectiu  de la societat  i  consolidar  programes culturals
efectius és el treball en col·laboració entre les administracions competents en cultura i
joventut.  Amb  aquest  treball  coordinat,  es  poden  establir  polítiques  culturals  per
garantir l’accés a la cultura, crear hàbits de consum cultural i, al mateix temps, oferir un
espai de desenvolupament de la creativitat cultural de l’individu jove. 

El  Ple  de la  Diputació  de Girona del  17 de desembre de 2019 va aprovar  el  Pla
Estratègic  de  Subvencions,  que  preveu  donar  suport  als  ens  locals,  entitats,
associacions  i  empreses  culturals  que  desenvolupen  activitats  culturals  a  les
comarques de Girona. 

El punt 13 de l’art. primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat  de l’Administració local,  modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i  la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Vistos els antecedents exposats i l’informe dels caps del centre gestor de Cooperació
Cultural, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions per al finançament
de  les  activitats  i  projectes  culturals  de  les  oficines  joves,  capitals  de  comarca  i
municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, que es transcriuen
tot seguit:

«Bases  reguladores  de  subvencions  per  al  finançament  de  les  activitats  i
projectes culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més
de 15.000 habitants de les comarques gironines
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió  de  subvencions  de  l’Àrea  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació de la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes que
fomentin la participació en l’àmbit cultural de les oficines joves, capitals de comarca i
municipis de més de 15.000 habitants de les comarques de Girona.
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, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
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Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
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.
Es  podran  finançar  amb  càrrec  a  aquesta  línia  les  despeses  d’activitats
subvencionables dutes a terme a la demarcació de Girona següents:

ii) Les  despeses  de  personal  (capítol  I)  i  les  despeses  de  manteniment  i
funcionament de l’equipament i despeses de béns corrents i serveis (capítol II),
sempre que estiguin directament relacionades amb el projecte presentat.

jj) Les relacionades directament amb el projecte presentat, inclosa la contractació
de professionals i/o serveis necessaris per al desenvolupament dels projectes
(honoraris d’artistes, dinamitzadors, mediadors culturals i d’altres de necessaris
per al desenvolupament de l’activitat).

kk) Les necessàries per a la producció de les activitats: lloguer d’espais i lloguer de
material inventariable, adquisició d’elements necessaris per a la producció del
projecte, embalatges i transports, assegurances, etc.

ll) Les de desplaçaments dels diversos agents que puguin formar part del projecte
o que hi participin.

mm) Les de drets de la propietat intel·lectual, sempre que els drets no hagin
estat cedits a una entitat de gestió.

nn)Les de les activitats complementàries.
oo)Les  de  comunicació  i  promoció  específiques  per  a  les  activitats

desenvolupades.
pp)L’IVA suportat,  que ha de constar  desglossat,  serà subvencionable  quan el

beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
qq)La programació d’activitats pot ser virtual i pot incloure també les despeses de

suport  a  les  plataformes  de  venda  d’entrades  o  personal  de  suport,  i  les
despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.

rr) En el cas de les activitats presencials,  seran subvencionables les despeses
relacionades  amb  la  seva  seguretat  sanitària  (compra  de  mascaretes,  gel
hidroalcohòlic, termòmetres, etc.).

En el  cas  d’activitats  que s’hagin  hagut  de cancel·lar  per  motius  de  la  pandèmia,
sempre  que  estigui  degudament  motivat  a  la  justificació  es  consideraran  com  a
subvencionables els aspectes següents:

ss) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels
equipaments  municipals  o  les  entitats  o  empreses  organitzadores  dels
concerts, actuacions o espectacles.

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

Es consideren despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l’1
de novembre de l’any anterior al de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la
convocatòria,  tot  i  que poden tenir  el  seu origen o contractació,  de manera total  o
parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.
La contractació de les actuacions subvencionades s’haurà de fer 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.
No seran subvencionables els conceptes següents:

uu) Inversions  i  adquisicions  de  material,  equips  o  béns  de  naturalesa
inventariable.
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vv) Despeses de manutenció.
ww) Despeses protocol·làries i de representació.
xx) Adaptacions, reparacions i millores espacials i funcionals.
yy) Imports  satisfets  en  concepte  d’IVA  quan  tinguin  el  caràcter  de  despeses

deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ajuntament sol·licitant de
la subvenció.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els
consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que tinguin
una oficina jove, així com les capitals de comarca i els municipis amb més de 15.000
habitants de la demarcació 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. 
Tots  els  sol·licitants  que  obtinguin  una  puntuació  mínima  de  50  punts,  segons  la
puntuació establerta al punt 6 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció.
Als que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional,
que  es  calcularà  aplicant  un  percentatge  de  l’import  sol·licitat  proporcional  a  la
puntuació addicional obtinguda. 
L’import màxim que es pot sol·licitar és de 5.000 €. 
6. Criteris de valoració
Amb caràcter general, per valorar les sol·licituds presentades, es tindrà en compte la
fonamentació, l’oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna,
el nivell de concreció de les activitats descrites, així com la incorporació d’elements
d’avaluació de qualitat.
Per  valorar  les  sol·licituds  presentades,  es tindran en compte els  criteris  objectius
següents:

g) Capacitat  d’aproximació  als  joves  dels  diversos  aspectes  que
intervenen en els processos creatius (fins a 10 punts).

h) Participació  i  nivell  d’implicació  dels  joves  en  les  diverses  fases del
projecte a desenvolupar (fins a 15 punts).

i) Qualitat  i  interès  del  projecte  presentat,  avaluat  pel  seu  grau
d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius del projecte i de
la convocatòria (fins a 10 punts).

j) Presència d’elements innovadors en el plantejament i la metodologia, o
dels recursos utilitzats per al desenvolupament del projecte, en funció
del grau d’innovació (fins a 10 punts).

k) Presència d’estratègies que afavoreixin la incorporació a les actuacions
de persones en situació d’especial vulnerabilitat social i/o educativa (fins
a  10  punts).  En  aquest  cas,  caldrà  explicar  en  el  projecte  quines
estratègies es vol dur a terme i la forma d’aplicar-les.

l) Presència d’accions que incorporin polítiques de gènere. En aquest cas,
caldrà explicar en el projecte quines accions es volen dur a terme (5
punts).

m) Participació d’altres agents de la comunitat educativa i/o el territori en el
disseny, la posada en funcionament i l’avaluació del projecte (fins a 15
punts). 
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n) Viabilitat econòmica de la programació presentada i qualitat de la gestió
(adequació  de pressupost  al  projecte presentat,  horaris  adequats als
professionals i joves implicats, seguiment de codis de bones pràctiques)
(fins a 15 punts).

o) Activitats  que  comptin  amb  patrocinis  o  mecenatges,  degudament
justificats en el projecte (fins a 3 punts), dels quals:

- Patrocini en espècie (1 punt).
- Patrocini econòmic:

Fins al 5 % del pressupost global (1 punt).
Superior al 5 % i fins al 10 % del pressupost global

(1,5 punts).
Superior al 10 % (2 punts).

p) Percentatge de finançament públic, sense comptar la participació de la
Diputació de Girona i  l’aportació del  peticionari  (fins a 2 punts),  dels
quals:

Fins al 40 %  (0,25 punts).
Superior al 40 % i fins al 50 % (0,5 punts).
Superior al 50 % i fins al 60 % (1 punt).
Superior al 60 % (2 punts).

q) Seguiment de codis de bones pràctiques (10 punts).
r) Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació dels

resultats previstos (fins a 10 punts).
La valoració assolirà, com a màxim, 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionats
caldrà que obtinguin un mínim de 50 punts perquè siguin acceptats.
Els sol·licitants podran presentar la documentació que considerin convenient per tal
d’acreditar els criteris de valoració. La documentació que no consti explícitament a la
sol·licitud, no es valorarà.
7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades  i  signades  digitalment  per  la  persona
interessada o per la que representi legalment l’entitat, s’han de presentar pel canal
electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini que s’estableixi en la convocatòria.
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona que s'especifiquen a la Seu electrònica.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent:

 Projecte  de  foment  de  la  participació  dels  joves  en  l’àmbit  cultural  —en
qualsevol disciplina artística— del període de la subvenció, en el qual s’indiqui:

 Justificació del projecte de l’activitat
 Objectius generals i específics del projecte
 Descripció de les persones destinatàries
 Descripció de les actuacions
 Descripció de la metodologia
 Descripció dels processos de participació dels joves
 Temporalització
 Recursos humans(disgregats per sexes), funcionals i econòmics
 Mecanismes  de  difusió  del  projecte  (cal  assegurar  que  tant  la

comunicació  escrita  com  la  iconogràfica  faran  un  ús  no  sexista  del
llenguatge).

 Disseny de l’avaluació.
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La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB
com a màxim. S’aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats,
fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries... I a cada sol·licitud es podrà
adjuntar un màxim de 10 arxius.
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.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El Servei de Cooperació Cultural  de la Diputació de Girona instruirà i  ordenarà de
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. Les
actuacions d’instrucció comprenen:

 La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de
beneficiari 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 preparades les sol·licituds,  la Comissió Avaluadora ha de fer l’estudi i
l’avaluació dels projectes.
Una  vegada  avaluades  les  sol·licituds,  la  Comissió  Avaluadora,  composta  per
representants  de  la  Diputació  de  Girona  i  de  la  Direcció  General  de  Joventut,  ha
d’emetre un informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
quantia 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:

President: El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació

Vocals: Un coordinador/a territorial de Joventut de les comarques de Girona o el
referent tècnic de la coordinació

Un tècnic/a de Cultura de la Direcció General de Joventut
La cap del Servei de Cooperació Cultural
La persona responsable de la línia de subvencions

Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a la 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 tres 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,
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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.
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert  en la resolució
d’aprovació  de la  subvenció,  i  podran finançar  la  totalitat  del  cost  de les  diferents
actuacions subvencionades.
10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, i d’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà l’acceptació expressa
de la subvenció per l’ens beneficiari.
11. Justificació
11.1. Manera de justificar
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  pel  canal  electrònic  o  telemàtic
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat,
al qual han d’adjuntar la documentació següent:
1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides,
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts. 
2) La documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona
en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada.
3) Un document annex amb els indicadors de la línia de subvencions, disponible en el
web de la Diputació de Girona.
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a la Seu   electrònica  .
La documentació justificativa s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB com a màxim.
S’aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats, fotografies (cal
especificar-ne la resolució), memòries... I cada justificació pot contenir un màxim de 10
arxius.
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.
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 13a (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 per a la concessió, especialment el de l’import
de la despesa subvencionable.
11.2 Termini
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar
del dia següent al de l’acabament del termini d’execució establert a la base 3.3. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació.
12. Pagament 
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Es pagarà un 70 % de la subvenció en concepte de bestreta una vegada acceptada
explícitament  la  subvenció,  previ  informe favorable  de la  persona  responsable  del
centre gestor. 
L’import restant de la subvenció s’abonarà un cop presentat el compte justificatiu o els
estats  comptables,  previ  informe  favorable  de  la  persona  responsable  del  centre
gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
14. Subcontractació 
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
15. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar 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.
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) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El  servei  de  Cooperació  Cultural  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  porti  a  terme  amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
18. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment,  tant  si  actuen  en  nom  propi  com  si  ho  fan  en  representació  d’una
persona jurídica, les tractarà la Diputació de Girona com a responsable del tractament,
en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell,  de 27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat  de  gestionar  la  subvenció  i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin
establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article
6.1 c ).  En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui  la comunicació de dades
d’altres  persones  a  la  Diputació   de Girona,  els  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
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podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada
del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades,
es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
19. Verificació i control
Els comptes justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació  de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida.
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris 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. En aquest cas, en
poden fer difusió a través del web de l’entitat.
Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

a)  Si  encara  és  possible  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 dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament

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

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

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació

s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de
contractes  del  sector  públic  i  la  resta  de  normativa  vigent  en  matèria  de
contractació administrativa.

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
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un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant
una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus
òrgans de direcció o administració.

22. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’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 fer accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries

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

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

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

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

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

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

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

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

general de subvencions.
d)  El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals,  aprovat  pel  Decret

179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g)  Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte. 
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24. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència  d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
25. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la
modificació o derogació. 
Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació  pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions  o  que  una  vegada  aprovades  definitivament  s’hi  interposi  un  recurs,
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
BOPG.
Disposició derogatòria
Quan  entrin  en  vigor  aquestes  bases,  quedarà  derogada  qualsevol  altra  norma
anterior, d’igual rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases.»

Segon. Sotmetre a informació pública les bases 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.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

24. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  a  la
creació  de  públics  per  a  la  cultura.  Cooperació  Cultural-2020/X020100/9841

“La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament d’activitats
culturals en els municipis de la demarcació.

El  Ple  de la  Diputació  de  Girona  de 17  de desembre de  2019  va aprovar  el  Pla
Estratègic de Subvencions va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, dins del qual
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es preveu donar suport als ens locals, entitats, associacions i empreses culturals que
desenvolupen activitats culturals a les comarques de Girona. 

El punt 13 de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, modifica l’article 36.1 d de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i  la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

De conformitat amb el que 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 per a la concessió de subvencions per a
la creació de públics per a la cultura. 

D’acord  amb els  antecedents exposats,  la  Comissió  Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la creació de públics per a la cultura, que es transcriuen literalment a continuació:

«Bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la  creació  de
públics per a la cultura. 
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió  de  subvencions  de  l’Àrea  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació de la Diputació de Girona per al finançament d’accions de creació de públics
per a la cultura.
La tipologia d’accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats adreçats a
la creació, captació i/o increment del públic cultural de les comarques de Girona, en
una de les modalitats següents:
Línia 1. Activitats culturals d’interès públic local
1.1. Activitats culturals d’interès públic local dels municipis o ens que en depenen i
entitats  municipals  descentralitzades,  que realitzin  una activitat  excepcional  dins  el
període establert en la convocatòria corresponent (centenaris, commemoracions, etc.)
i que no estigui inclosa en el Fons de Cooperació Cultural.
1.2.  Activitats  culturals  d’interès  públic  local  de  persones  físiques  o  jurídiques,
públiques o privades.
Línia 2. Festivals culturals
2.1.  Festivals culturals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen i entitats
municipals descentralitzades.
2.2. Festivals culturals de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
La durada dels festivals ha de ser d’un mínim de quatre dies d’activitat pública i que
corresponguin a un mateix cicle.
Línia 3. Produccions culturals (audiovisuals, musicals, teatrals, etc.)
S’entén  per  producció  la  fase  de  creació  i  processament  del  producte  cultural
necessària per poder posar-lo a disposició del públic.
2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es
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presentin en el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i
establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes
bases.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’altres  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  poden  al·legar  com  a
precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es 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. Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases
les despeses culturals, derivades d’actuacions d’interès públic i social, que es
portin  a  terme  a  les  comarques  gironines  en  el  període  comprès  entre  l’1
d’octubre de l’any anterior al de la convocatòria i el 30 de setembre de l’any de
la convocatòria. Les activitats que poden ser objecte de subvenció són aquelles
que formen part d’una programació anual, o bé activitats concretes o puntuals
l’objecte  de les quals  sigui  la  creació,  promoció  i  difusió  de les expressions
culturals i  artístiques. La programació d’activitats pot ser virtual i pot incloure
també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
En el  cas de les activitats presencials,  seran subvencionables les despeses
relacionades amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes,
gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.)

2. En el cas de les produccions culturals, han de tenir prevista la data d’estrena o
difusió al públic dins del període establert en la convocatòria corresponent o en
l’anualitat següent.

En el  cas  d’activitats  que s’hagin  hagut  de cancel·lar  per  motius  de  la  pandèmia,
sempre i  quan estigui  degudament  motivat  a la  justificació  es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:

 Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.

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

No es consideren despeses subvencionables: 
a) Activitats que ja tinguin una altra línia de subvencions específica de la Diputació de
Girona. 
b) Activitats educatives i universitàries.
c) Premis culturals.
d) Activitats de caràcter religiós i activitats d’organitzacions polítiques.
e) El finançament d’inversions, equipament i béns d’equip.
f) L’obra civil: immobles, construcció i rehabilitació.
No  seran  subvencionables  els  imports  satisfets  en  concepte  d’IVA  quan  aquests
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de
l’ens sol·licitant de la subvenció.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els
següents destinataris en funció de la modalitat a la qual es presentin de la manera
següent:
Línia  1.1,  2.1  i  3:  ajuntaments  o  ens  que  en  depenen  i  entitats  municipals
descentralitzades de les comarques gironines.
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Línia 1.2 , 2.2  i  3: persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
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.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import
del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions
que  s’acordin.  Les  condicions  i  la  quantia  de  les  ampliacions  seran  les  que  es
determinen específicament en cada convocatòria
La quantia de cada subvenció dependrà de la  valoració  que es realitzi.  S’avaluarà
cada sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts als annexos de la convocatòria, i
atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així
com  el  percentatge  que  representa  sobre  el  pressupost  de  l’activitat  o  projecte.
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 25.000,00 € ni inferior a
500,00 €.
6. Procediment de presentació de les sol·licituds
En  totes  les  línies  només  es  podrà  presentar  una  sol·licitud  de  subvenció  per
sol·licitant i sublínia.
Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades del seu projecte, en què s’explicaran
les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una de les línies,
així  com  la  previsió  de  despeses,  desglossada  de  forma  detallada  amb  tots  els
conceptes. Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no es
tindrà en compte en el moment de valorar la sol·licitud.
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria. Es podran utilitzar els sistemes de signatura
electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que  s'especifiquen  a  la Seu
electrònica.
En  cas  que  els  sol·licitants  siguin  persones  físiques,  les  sol·licituds  es  podran
presentar tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de
Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació
de procediment administratiu. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s'especifiquen a la Seu electrònica.
Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent:

–  Totes  les  sol·licituds  han  d’anar  acompanyades  del  seu  projecte,  en  què
s’explicaran les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una
de les línies, així com la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada
amb tots els conceptes. Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el
projecte no es tindrà en compte en el moment de valorar la sol·licitud.
d) Els criteris de sostenibilitat ambiental s’hauran d’acreditar en el moment de fer la

sol·licitud de subvenció, de la manera següent:
a. Programes  de  compensació  de  la  petjada  de  carboni:  adjuntant  el

certificat  de  compensació  emès  per  una  empresa  acreditada  o  bé
acreditant que es forma part  del Fons de Carboni de la diputació de
Girona.
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b. Ús  de  vehicles  elèctrics:  titularitat  del/s  vehicle/s  elèctric/s  o  del
contracte de lloguer.

c. Generació d’energia renovable a les instal·lacions o edificis: certificació
de la generació d’aquest tipus d’energia.

d. Contractació  de  tarifa  d’energia  verda/renovable:  una  còpia  de  la
darrera factura contractada.

La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB
com a màxim. S’aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats,
fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries... I a cada sol·licitud es podrà
adjuntar un màxim de 10 arxius.
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.
7. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i
ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes
bases.
Les actuacions d’instrucció comprenen:

 La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de
beneficiari 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 preparades les sol·licituds,  la Comissió Avaluadora ha de fer l’estudi i
l’avaluació dels projectes, i, d’acord amb els criteris fixats a l’annex per a cada sublínia,
ha d’examinar les sol·licituds i estendre una acta amb la proposta de puntuació i de
resolució, així com de la puntuació a partir de la qual s’atendran les sol·licituds.
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la
Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional  i/o concretar entrevistes
amb algun o alguns dels sol·licitants, i demanar l’assessorament d’altres persones o
institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions.
La  proposta  de  resolució  ha  d’expressar  la  llista  de  beneficiaris  proposats  per  a
l’atorgament de la subvenció i  la quantia d’aquesta, que es calcularà de la manera
següent:

 En primer lloc es valoraran els projectes presentats.
 El Tribunal Qualificador, en funció de les puntuacions obtingudes i de la dotació

pressupostària de la convocatòria, decidirà la puntuació mínima a partir de la
qual s’atendran les sol·licituds. 

 A continuació se sumaran tots els punts assignats als projectes que igualin o
superin la puntuació mínima. D’aquesta manera, s’obtindrà un valor econòmic
del punt. 

 Seguidament, i per a cada projecte, es multiplicarà la puntuació obtinguda pel
valor  del  punt,  de  manera  que  s’assignarà  provisionalment  l’import  de  la
subvenció.
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 S’aplicarà  una  mesura  correctora  amb  l’objectiu  d’afavorir  els  projectes  i
activitats que hagin obtingut major puntuació i que l’import sol·licitat representi
un percentatge menor sobre el cost global, seguint la taula següent:

Si  se
sol·licita de

al,  del  cost  total  de
l’activitat 

Es tindrà en compte el següent percentatge
sobre l’import sol·licitat

1 10 100 %
11 20 95 %
21 30 90 %
31 40 85 %
41 50 80 %
51 60 70 %
61 70 60 %
71 80 50 %
81 90 40 %
91 100 30%

 Seguint  la  taula  anterior,  es  comprovarà  que  els  imports  assignats  per
valor/punt no superin els topalls i, si escau, s’ajustarà l’import concedit.

 Si un cop feta la comprovació i l’ajustament del punt anterior resta crèdit per
atribuir,  es farà un prorrateig proporcional en funció dels punts obtinguts de
manera que es pugui atribuir el màxim de crèdit consignat a la convocatòria,
tenint sempre en compte el condicionant anterior. 

La  proposta  de  resolució  contindrà  una  relació  ordenada  de  tots  els
peticionaris, amb indicació de la puntuació obtinguda, que no hagin obtingut subvenció
per  haver-se esgotat  la  quantia  màxima del  crèdit  fixat  a la  convocatòria. Si  algun
beneficiari renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent podrà acordar la concessió de la
subvenció al  sol·licitant  o sol·licitants següents per ordre de puntuació sempre que
amb  la  renúncia  s’hagi  alliberat  crèdit  suficient  per  atendre  almenys  una  de  les
sol·licituds denegades.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:
President: El president de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació.
Vocals: La cap del Servei de Cooperació Cultural. 

La tècnica de gestió del Servei de Cooperació Cultural.
Dues persones especialistes en l’àmbit de la producció i la gestió cultural.

Els grups polítics de la Diputació de  Girona podran designar un representant a la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot.
8. Procediment de resolució i notificació
La  proposta  de  resolució,  elaborada  per  la  Comissió  Avaluadora,  serà  sotmesa  a
consideració de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, òrgan que resoldrà
definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció per haver-se esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a la
convocatòria,  en  què  caldrà  indicar  la  puntuació  aconseguida.  Si  algun  beneficiari
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.
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 haurà d’emetre la corresponent resolució en el
termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació de
les sol·licituds.
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9. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
10. Justificació
El termini  per justificar les accions subvencionades es concretarà a la convocatòria
corresponent.
Els beneficiaris presentaran la justificació pel canal electrònic o telemàtic mitjançant el
model de compte justificatiu normalitzat. Es podran utilitzar els sistemes de signatura
electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que  s'especifiquen  a  la Seu
electrònica.
En cas que els beneficiaris siguin persones físiques, la justificació es podrà presentar
tant  pel  canal  telemàtic  com presencialment,  al  Registre  General  (pujada  de Sant
Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de
procediment administratiu. 
Acompanyant el compte justificatiu, els beneficiaris també hauran de presentar:
1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides,
amb la indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.
2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada.
3) Document annex amb els indicadors de la línia de subvencions, disponible en el
web de la Diputació de Girona.
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.
Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  al  que  preveu  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 12 , 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.
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que,
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment
de revocació de la subvenció.
11. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació
efectuarà el pagament de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa
que es presentin.  No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del corresponent compte justificatiu.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
12. 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
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subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
13. Subcontractació 
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
14. Reformulació de la sol·licitud 
Abans  que  la  Junta  de  Govern  resolgui  les  sol·licituds,  els  peticionaris  podran
reformular les seves presentant la petició corresponent acompanyada de la mateixa
documentació necessària en la presentació inicial de sol·licituds.
15. Modificació
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar un canvi de l’objecte o del destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament. 
16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcialment les subvencions.  En
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès
de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

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

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

El  Servei  de  Cooperació  Cultural  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i  la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment,  quan actuïn en nom propi  o en representació d’una persona jurídica,
seran tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el
sentit  de  l’article  4.7  del  Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell,  de 27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat  de  gestionar  la  subvenció  i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin
establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article
6.1 c).  En cas que la  tramitació  de la  sol·licitud  impliqui  la  comunicació  de dades
d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar
les persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts
al  Reglament  general  de  protecció  de  dades  (accés  a  les  dades,  portabilitat,
rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició), la persona
interessada  es  podrà  adreçar  en  qualsevol  moment  a  la  Diputació  de  Girona.  La
informació  detallada del  tractament,  incloent-hi  les  vies d’exercici  dels  drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
19. Verificació i control

187

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



Els comptes justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació  de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris 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, 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 dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament

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

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

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

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

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

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

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

h) En el cas d’entitats públiques, portar un certificat del secretari o la secretària que
acrediti  que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix  la Llei
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9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 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, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

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  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 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.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

general de subvencions.
d)  El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals,  aprovat  pel  Decret

179/1995, de 13 de juny.
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e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g)  Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte. 
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
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,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
BOPG.
Disposició derogatòria
Quan  entrin  en  vigor  aquestes  bases,  quedarà  derogada  qualsevol  altra  norma
anterior,  del  mateix  rang o inferior,  en  tot  allò  que s’oposi  al  contingut  d’aquestes
bases.

ANNEX
Criteris de valoració
Línia 1. Activitats culturals d’interès públic local
Sublínia  1.1.  Activitats  culturals  d’interès  públic  local  dels  municipis  o  ens
dependents i de les entitats municipals descentralitzades
Criteris Punts màxims

30
Interès cultural de l’activitat 3

Foment de la participació, dinamització i impacte social
(fins a 5 punts):

e) Fins a 500 assistents
f) De 501 a 1.000 assistents
g) De 1.001 a 2.000 assistents
h) De 2.001 a 5.000 assistents
i) Més de 5.000 assistents

 

1
2
3
4
5

  
Programacions estables (fins a 5 punts):

j) 1 o 2 dies, o el cap de setmana sencer
k) Setmanal

    

0,5
1
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l) Mensual
m) Trimestral
n) Semestral
o) Anual

2
3
4
5          

          

Impacte de l’activitat (fins a 3 punts)

a) Local
b) Comarcal
c) Demarcació

1
2
3

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)  

u̶  Activitats  que  comptin  amb  patrocinis  o
mecenatges,  degudament  justificats  en  el  projecte
(fins a 3 punts)

 

  Patrocini en espècie 1
  Patrocini econòmic  

o  Fins al 5 % del pressupost global 1
o  Superior al 5 % fins al 10 % del pressupost
global

1,5

o  Superior al 10 % del pressupost global 2
u̶  Percentatge de finançament públic, sense comptar

la  participació  de  la  Diputació  de  Girona  (fins  a  2
punts)

 

  Fins al 40 % 0,25
  Superior al 40 % i fins al 50 % 0,5
  Superior al 50 % i fins al 60 % 1
  Superior al 60 % 2

D’acord  amb  els  ODS  (Agenda  2030  de
Desenvolupament Sostenible)

ODS 5  -  Organització,  participació  i/o  programació
d’activitats que incorporin polítiques de gènere: 

Participació femenina en l’estructura de l’ens /
entitat  /  organització  i  en  la  presa  de
decisions 

Afavorir la participació i l’accés de les dones
en les activitats  (horaris  flexibles,  espais
de cura, coresponsabilitat...)

Ús de comunicació no sexista (llenguatge no
sexista,  continguts inclusius i  imatges no
discriminatòries)

Programació paritària
Programació  orientada  a  l’eliminació  de  les

desigualtats i discriminacions de gènere i
en la violència contra les dones... 

Oferir  accions  de  formació,  informació,

(fins a 9 punts)

(fins a 3 punts)
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estudis,  iniciatives,  tallers  de
conscienciació...sobre paritat i perspectiva
de gènere 

Altres accions desenvolupades (especificar)

ODS  10  -  Accions  per  atraure  nous  segments  de
població i fomentar nous públics en la cultura:

Accions  d’inclusió  social  o  programació
adreçada a col·lectius més vulnerables o
amb  risc  d’exclusió  social  i  cultural
(població nouvinguda...) 

Accions  i  programació  que  incorporin  o
afavoreixin  l’accessibilitat  i  fomentin  la
participació  dels  col·lectius  amb
discapacitats funcionals o diverses 

Accions que donin suport a les iniciatives de
grups i col·lectius joves i que promoguin la
participació  de  la  gent  jove  en  la
programació de l’equipament 

Accions que tinguin en compte la participació
del  col·lectiu  de  la  tercera  edat  i  una
perspectiva  intergeneracional  i
interseccional (ètnia, classe, gènere) 

Altres accions desenvolupades (especificar)

p) ODS  7  ,  11  i  13  - Criteris  de  sostenibilitat
ambiental:

Programes de compensació de la petjada de
carboni 

Ús de vehicles elèctrics 
Generació  d’energia  renovable  a  les

instal·lacions o edificis 
Contractació  de  tarifa  d’energia

verda/renovable 
a) Contractació  de  companyies  i/o

professionals  que  tinguin  en  compte  la
sostenibilitat  en  la  producció  i  en  la
creació:  materials  per  construir
exposicions  i/o  escenaris;  ús de vestuari
reciclat;  precaucions  per  reduir  la
contaminació lumínica i acústica...

b) Sostenibilitat  en  la  comunicació:  ús  de
paper  reciclat,  tintes  vegetals...;
comunicació a les xarxes dels aspectes de
sostenibilitat  ambiental  implicats  en  les
activitats programades...

c) Altres  accions  desenvolupades
(especificar)

(fins a 3 punts)

(fins a 3 punts)
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Sublínia 1.2 . Activitats culturals d’interès públic local de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades
Criteris Punts màxims

30

Interès cultural de l’activitat 3 

Foment de la participació, dinamització i impacte social
(fins a 5 punts):

q) Fins a 500 assistents
r) De 501 a 1.000 assistents
s) De 1.001 a 2.000 assistents
t) De 2.001 a 5.000 assistents
u) Més de 5.000 assistents

 

1
2
3
4
5

Programacions estables (fins a 5 punts):

v) 1 o 2 dies, o el cap de setmana sencer
w) Setmanal
x) Mensual
y) Trimestral
z) Semestral
aa) Anual

    

0,5
1
2
3
4
5          

Consolidació de l’activitat (fins a 3 punts)

bb)2a edició
cc) de 3 a 5 edicions
dd)més de 5 edicions

 

1
2
3

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)  
u̶  Activitats  que  comptin  amb  ajudes  d’altres

administracions públiques
2

u̶  Activitats  que  comptin  amb  patrocinis  o
mecenatges,  degudament  justificats  en  el  projecte
(fins a 3 punts)

 

  Patrocini en espècie 1
  Patrocini econòmic  

o  Fins al 5 % del pressupost global 1
o Superior  al  5  %  i  fins  al  10  %  del
pressupost    global

1,5

o  Superior al 10 % del pressupost global 2

D’acord  amb  els  ODS  (Agenda  2030  de
Desenvolupament Sostenible)

ODS 5  - Organització,  participació  i/o  programació
d’activitats que incorporin polítiques de gènere:
 

Participació femenina en l’estructura de l’ens /
entitat  /  organització  i  en  la  presa  de

(fins a 9 punts)

(fins a 3 punts)
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decisions 
Afavorir la participació i l’accés de les dones

en les activitats  (horaris  flexibles,  espais
de cura, coresponsabilitat...)

Ús de comunicació no sexista (llenguatge no
sexista,  continguts inclusius i  imatges no
discriminatòries)

Programació paritària
Programació  orientada  a  l’eliminació  de  les

desigualtats i discriminacions de gènere i
en la violència contra les dones... 

Oferir  accions  de  formació,  informació,
estudis,  iniciatives,  tallers  de
conscienciació...sobre paritat i perspectiva
de gènere 

Altres accions desenvolupades (especificar)

ODS  10  - Accions  per  atraure  nous  segments  de
població i fomentar nous públics en la cultura:

Accions  d’inclusió  social  o  programació
adreçada a col·lectius més vulnerables o
amb  risc  d’exclusió  social  i  cultural
(població nouvinguda...) 

Accions  i  programació  que  incorporin  o
afavoreixin  l’accessibilitat  i  fomentin  la
participació  dels  col·lectius  amb
discapacitats funcionals o diverses 

Accions que donin suport a les iniciatives de
grups i col·lectius joves i que promoguin la
participació  de  la  gent  jove  en  la
programació de l’equipament 

Accions que tinguin en compte la participació
del  col·lectiu  de  la  tercera  edat  i  una
perspectiva  intergeneracional  i
interseccional (ètnia, classe, gènere).

Altres accions desenvolupades (especificar)

ee) ODS  7,  11  i  13  - Criteris  de  sostenibilitat
ambiental:

Programes de compensació de la petjada de
carboni 

Ús de vehicles elèctrics 
Generació  d’energia  renovable  a  les

instal·lacions o edificis 
Contractació  de  tarifa  d’energia

verda/renovable 
d) Contractació  de  companyies  i/o

professionals  que  tinguin  en  compte  la
sostenibilitat  en  la  producció  i  en  la
creació:  materials  per  construir

(fins a 3 punts)

(fins a 3 punts)
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exposicions  i/o  escenaris;  ús de vestuari
reciclat;  precaucions  per  reduir  la
contaminació lumínica i acústica...

e) Sostenibilitat  en  la  comunicació:  ús  de
paper  reciclat,  tintes  vegetals...;
comunicació a les xarxes dels aspectes de
sostenibilitat  mediambiental  implicats  en
les activitats programades...

f) Altres  accions  desenvolupades
(especificar)

Línia 2. Festivals culturals
La durada dels festivals ha de ser d’un mínim de quatre dies d’activitat pública i que
corresponguin a un mateix cicle.

Sublínia 2.1. Festivals culturals dels municipis o ens dependents i de les entitats
municipals descentralitzades
Criteris Punts màxims

40 

Qualitat i interès de la programació artística 3

Singularitat de la temàtica 2

Promoció i impacte territorial (fins a 3 punts)

 Local
 Comarcal
 Catalunya

1
2
3

Foment de la participació, dinamització i impacte social (fins
a 5 punts)

 Fins a 500 assistents
 De 501 a 1.000 assistents
 De 1.100 a 2.000 assistents
 De 2.001 a 5.000 assistents
 Més de 5.000 assistents

1
2
3
4
5

Consolidació del festival (fins a 4 punts):

 1a edició
 2a edició
 De 3 a 5 edicions
 Més de 5 edicions

 

1
2
3
4

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)  

u̶  Activitats  que  comptin  amb  patrocinis  o  mecenatges,
degudament justificats en el projecte (fins a 3 punts)
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   Patrocini en espècie 1

   Patrocini econòmic  

o  Fins al 5 % del pressupost global 1

o  Superior  al 5 % i fins al  10 % del pressupost
global

1,5

o  Superior al 10 % del pressupost global 2

u̶  Percentatge  de  finançament  públic,  sense  comptar  la
participació de la Diputació de Girona (fins a 2 punts)

 

  Fins al 40 % 0,25

  Superior al 40 % i fins al 50 % 0,5

  Superior al 50 % i fins al 60 % 1

  Superior al 60 % 2

Qualitat del pla de comunicació (fins a 3 punts):
 Estratègies de públics definides 3

Sistemes d’avaluació dels resultats del festival 3

Festivals que formin part del Club Cultura del Patronat de
Turisme, dins de la marca CBGI Festivals

3

D’acord amb els ODS (Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible)

ODS  5  - Organització,  participació  i/o  programació
d’activitats que incorporin polítiques de gènere: 

Participació  femenina  en  l’estructura  de  l’ens  /
entitat / organització i en la presa de decisions 

Afavorir la participació i l’accés de les dones en les
activitats  (horaris  flexibles,  espais  de  cura,
coresponsabilitat...)

Ús  de  comunicació  no  sexista  (llenguatge  no
sexista,  continguts  inclusius  i  imatges  no
discriminatòries)

Programació paritària
Programació  orientada  a  l’eliminació  de  les

desigualtats i discriminacions de gènere i en la
violència contra les dones... 

Oferir  accions  de  formació,  informació,  estudis,
iniciatives,  tallers  de  conscienciació...sobre
paritat i perspectiva de gènere

Altres accions desenvolupades (especificar)

ODS 10 - Accions per atraure nous segments de població i

(fins a 9 punts)

(fins a 3 punts)
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fomentar nous públics en la cultura:

Accions d’inclusió social o programació adreçada a
col·lectius  més  vulnerables  o  amb  risc
d’exclusió  social  i  cultural  (població
nouvinguda...) 

Accions i programació que incorporin o afavoreixin
l’accessibilitat  i  fomentin  la  participació  dels
col·lectius  amb  discapacitats  funcionals  o
diverses 

Accions que donin suport a les iniciatives de grups i
col·lectius joves i que promoguin la participació
de  la  gent  jove  en  la  programació  de
l’equipament 

Accions que tinguin en compte la  participació del
col·lectiu  de la  tercera  edat  i  una perspectiva
intergeneracional i interseccional (ètnia, classe,
gènere)

Altres accions desenvolupades (especificar) 

ff) ODS 7, 11 i 13 - Criteris de sostenibilitat ambiental:

Programes  de  compensació  de  la  petjada  de
carboni 

Ús de vehicles elèctrics 
Generació d’energia renovable a les instal·lacions o

edificis 
Contractació de tarifa d’energia verda/renovable 
g) Contractació  de  companyies  i/o  professionals

que  tinguin  en  compte  la  sostenibilitat  en  la
producció i en la creació: materials per construir
exposicions  i/o  escenaris;  ús  de  vestuari
reciclat; precaucions per reduir la contaminació
lumínica i acústica...

h) Sostenibilitat en la comunicació i en l’execució:
ús  de  paper  reciclat,  tintes  vegetals...;
comunicació  a  les  xarxes  dels  aspectes  de
sostenibilitat  mediambiental  implicats  en  les
activitats  programades...;  deixar  d’utilitzar
envasos  d’un  sol  ús;  potenciar  el  transport
públic  o  sostenible  per  assistir  a
l’esdeveniment...

i) Altres accions desenvolupades (especificar)

(fins a 3 punts)

(fins a 3 punts)

Sublínia 2.2. Festivals culturals de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades
Criteris Punts màxims

40

Qualitat i interès de la programació artística 3  
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Singularitat de la temàtica 2

Promoció i impacte territorial (fins a 3 punts)

 Local
 Comarcal
 Catalunya

1
2
3

Foment de la participació, dinamització i impacte social (fins
a 5 punts)

 Fins a 500 assistents
 De 501 a 1.000 assistents
 De 1.100 a 2.000 assistents
 De 2.001 a 5.000 assistents
 Més de 5.000 assistents

1
2
3
4
5

Consolidació del festival (fins a 4 punts):

 1a edició
 2a edició
 De 3 a 5 edicions
 Més de 5 edicions

1
2
3
4

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)  

u̶  Activitats  que  comptin  amb  ajudes  d’altres
administracions públiques

2

u̶  Activitats  que  comptin  amb  patrocinis  o  mecenatges,
degudament justificats en el projecte (fins a 3 punts)

 

  Patrocini en espècie 1
  Patrocini econòmic  

o Fins al 5 % del pressupost global 1
o Superior  al  5 % i  fins al  10 % del pressupost
global

1,5

o Superior al 10 % del pressupost global 2

Qualitat del pla de comunicació (fins a 3 punts)
 Estratègies de públics definides

3

Sistemes d’avaluació dels resultats del festival 3

Festivals que formin part del Club Cultura del Patronat de
Turisme, dins de la marca CBGI Festivals

3

D’acord  amb  els  ODS  (Agenda  2030  de
Desenvolupament Sostenible)

ODS  5  - Organització,  participació  i/o  programació

 (fins a 9 punts)

(fins a 3 punts)
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d’activitats que incorporin polítiques de gènere:
 

Participació  femenina  en  l’estructura  de  l’ens  /
entitat / organització i en la presa de decisions 

Afavorir la participació i l’accés de les dones en les
activitats  (horaris  flexibles,  espais  de  cura,
coresponsabilitat...)

Ús  de  comunicació  no  sexista  (llenguatge  no
sexista,  continguts  inclusius  i  imatges  no
discriminatòries)

Programació paritària
Programació  orientada  a  l’eliminació  de  les

desigualtats i discriminacions de gènere i en la
violència contra les dones... 

Oferir  accions  de  formació,  informació,  estudis,
iniciatives,  tallers  de  conscienciació...sobre
paritat i perspectiva de gènere 

Altres accions desenvolupades (especificar)

ODS 10 - Accions per atraure nous segments de població
i fomentar nous públics en la cultura:

Accions d’inclusió social o programació adreçada a
col·lectius  més  vulnerables  o  amb  risc
d’exclusió  social  i  cultural  (població
nouvinguda...) 

Accions i programació que incorporin o afavoreixin
l’accessibilitat  i  fomentin  la  participació  dels
col·lectius  amb  discapacitats  funcionals  o
diverses 

Accions que donin suport a les iniciatives de grups
i  col·lectius  joves  i  que  promoguin  la
participació de la gent jove en la programació
de l’equipament 

Accions que tinguin en compte la participació del
col·lectiu de la tercera edat i  una perspectiva
intergeneracional i interseccional (ètnia, classe,
gènere) 

Altres accions desenvolupades (especificar)

gg)ODS 7, 11 i 13 - Criteris de sostenibilitat ambiental:

Programes  de  compensació  de  la  petjada  de
carboni 

Ús de vehicles elèctrics 
Generació d’energia renovable a les instal·lacions

o edificis 
Contractació de tarifa d’energia verda/renovable 
j) Contractació  de  companyies  i/o  professionals

que  tinguin  en  compte  la  sostenibilitat  en  la
producció  i  en  la  creació:  materials  per
construir  exposicions  i/o  escenaris;  ús  de

(fins a 3 punts)

(fins a 3 punts)
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vestuari  reciclat;  precaucions  per  reduir  la
contaminació lumínica i acústica...

k) Sostenibilitat  en la  comunicació:  ús de paper
reciclat,  tintes  vegetals...;  comunicació  a  les
xarxes  dels  aspectes  de  sostenibilitat
mediambiental  implicats  en  les  activitats
programades...;  deixar d’utilitzar  envasos d’un
sol ús; potenciar el transport públic o sostenible
per assistir a l’esdeveniment...

l) Altres accions desenvolupades (especificar)

Línia 3. Produccions culturals

Criteris Punts màxims
30

Qualitat i interès de la proposta 3

Singularitat de la temàtica 2

Projecció nacional i internacional 5

Promoció i impacte territorial (fins a 3 punts)

hh)Local
ii) Comarcal
jj) Catalunya i estranger

1
2
3

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)  
u̶  Activitats que comptin amb ajudes d’altres administracions

públiques 
2

u̶  Activitats  que  comptin  amb  patrocinis  o  mecenatges,
degudament justificats en el projecte (fins a 3 punts)

 

  Patrocini en espècie 1

  Patrocini econòmic  

o   Fins al 5 % del pressupost global 1

o   Superior al 5 % i fins al 10 % del pressupost global 1,5

o   Superior al 10 % del pressupost global 2

Qualitat del pla de comunicació (fins a 3 punts)
kk) Estratègies de públics definides

3

D’acord  amb  els  ODS  (Agenda  2030  de  Desenvolupament
Sostenible)

ODS 5 - Organització, participació i/o programació d’activitats
que incorporin polítiques de gènere:

(fins a 9 punts)

(fins a 3 punts)
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Participació femenina en l’estructura de l’ens / entitat /

organització i en la presa de decisions 
Afavorir  la  participació  i  l’accés  de  les  dones  en  les

activitats  (horaris  flexibles,  espais  de  cura,
coresponsabilitat...)

Ús de comunicació  no sexista (llenguatge no sexista,
continguts inclusius i imatges no discriminatòries)

Programació paritària
Programació orientada a l’eliminació de les desigualtats

i discriminacions de gènere i en la violència contra
les dones... 

Oferir  accions  de  formació,  informació,  estudis,
iniciatives, tallers de conscienciació...sobre paritat i
perspectiva de gènere 

Altres accions desenvolupades (especificar)

ODS 10 -  Accions per  atraure nous segments de població  i
fomentar nous públics en la cultura:

Accions  d’inclusió  social  o  programació  adreçada  a
col·lectius  més  vulnerables  o  amb  risc  d’exclusió
social i cultural (població nouvinguda...) 

Accions  i  programació  que  incorporin  o  afavoreixin
l’accessibilitat  i  fomentin  la  participació  dels
col·lectius amb discapacitats funcionals o diverses 

Accions que donin  suport  a les  iniciatives  de grups i
col·lectius joves i que promoguin la participació de
la gent jove en la programació de l’equipament 

Accions  que  tinguin  en  compte  la  participació  del
col·lectiu  de  la  tercera  edat  i  una  perspectiva
intergeneracional  i  interseccional  (ètnia,  classe,
gènere) 

Altres accions desenvolupades (especificar)

ll) ODS 7, 11 i 13 - Criteris de sostenibilitat ambiental:

Programes de compensació de la petjada de carboni 
Ús de vehicles elèctrics 
Generació  d’energia  renovable  a  les  instal·lacions  o

edificis 
Contractació de tarifa d’energia verda/renovable 
m) Sostenibilitat  en  la  producció  i  en  la  creació:

materials per construir exposicions i/o escenaris; ús
de  vestuari  reciclat;  precaucions  per  reduir  la
contaminació lumínica i acústica...

n) Sostenibilitat  en  la  comunicació:  ús  de  paper
reciclat, tintes vegetals...; comunicació a les xarxes
dels  aspectes  de  sostenibilitat  ambiental  implicats
en les activitats programades...

o) Altres accions desenvolupades (especificar)

(fins a 3 punts)

(fins a 3 punts)

».
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Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  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.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

25. Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals
multifuncionals  E3.  Cooperació  Cultural-2020/X020100/9838

“L’any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi «La
participació cultural  de la joventut  catalana 2001-2015».  Aquest  estudi  tracta sobre
l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant
els  primers  anys  del  segle  XXI,  un  període  marcat  essencialment  per  dues grans
transformacions  històriques  que,  en  alguns  aspectes,  poden  considerar-se
convergents  i  que  tenen  un  impacte  fonamental  entre  les  generacions  joves:  la
revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització (en tant
que  permeten  noves  formes  de  coordinació  i  interacció  social)  i  la  gran  recessió,
iniciada com una crisi financera a Amèrica del Nord en el seu origen, però que entre
nosaltres ha tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a l’ocupació
juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta. 

El  mateix  estudi  posa  de  manifest  que  la  joventut  de  Catalunya  és  consumidora
cultural,  però  que  té  veritables  problemes  a  l’hora  d’accedir  als  productes
desenvolupats des de polítiques públiques estrictament culturals. La solució proposada
per poder arribar a aquest col·lectiu  de la societat  i  consolidar  programes culturals
efectius és el treball en col·laboració entre les administracions competents en cultura i
joventut.  Amb  aquest  treball  coordinat,  es  poden  establir  polítiques  culturals  per
garantir l’accés a la cultura, crear hàbits de consum cultural i, al mateix temps, oferir un
espai de desenvolupament de la creativitat cultural de l’individu jove. 

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de  Subvencions,  que  preveu  donar  suport  als  ens  locals,  entitats,  associacions  i
empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les comarques de Girona. 

El punt 13 de l’art. primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat  de l’Administració local,  modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i  la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.
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Vistos els antecedents exposats i l’informe dels caps del centre gestor de Cooperació
Cultural, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions per al finançament
de  les  activitats  i  projectes  culturals  de  les  oficines  joves,  capitals  de  comarca  i
municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, que es transcriuen
tot seguit:

«Bases  reguladores  de  subvencions  per  al  finançament  de  les  activitats  i
projectes culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més
de 15.000 habitants de les comarques gironines.
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió  de  subvencions  de  l’Àrea  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació de la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes que
fomentin la participació en l’àmbit cultural de les oficines joves, capitals de comarca i
municipis de més de 15.000 habitants de les comarques de Girona.
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, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden 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.
Es  podran  finançar  amb  càrrec  a  aquesta  línia  les  despeses  d’activitats
subvencionables dutes a terme a la demarcació de Girona següents:

zz) Les  despeses  de  personal  (capítol  I)  i  les  despeses  de  manteniment  i
funcionament de l’equipament i despeses de béns corrents i serveis (capítol II),
sempre i quan estiguin directament relacionades amb el projecte presentat.

aaa) Les  relacionades  directament  amb  el  projecte  presentat,  inclosa  la
contractació de professionals  i/o serveis necessaris  per al  desenvolupament
dels projectes (honoraris d’artistes, dinamitzadors, mediadors culturals i d’altres
de necessaris per al desenvolupament de l’activitat).

bbb) Les  necessàries  per  a  la  producció  de  les  activitats:  lloguer  d’espais  i
lloguer  de  material  inventariable,  adquisició  d’elements  necessaris  per  a  la
producció del projecte, embalatges i transports, assegurances, etc.

ccc) Les de desplaçaments dels  diversos agents que puguin  formar  part  del
projecte o que hi participin.

ddd) Les de drets de la propietat intel·lectual, sempre que els drets no hagin
estat cedits a una entitat de gestió.

eee) Les de les activitats complementàries.
fff) Les  de  comunicació  i  promoció  específiques  per  a  les  activitats

desenvolupades.
ggg) L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el

beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
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hhh) La programació d’activitats pot ser virtual i pot incloure també les despeses
de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal de suport,  i  les
despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.

iii) En el cas de les activitats presencials,  seran subvencionables les despeses
relacionades amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes,
gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.).

En el  cas  d’activitats  que s’hagin  hagut  de cancel·lar  per  motius  de  la  pandèmia,
sempre i  quan estigui  degudament  motivat  a la  justificació  es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:

jjj) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels
equipaments  municipals  o  les  entitats  o  empreses  organitzadores  dels
concerts, actuacions o espectacles.

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

Es consideren despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l’1
de novembre de l’any anterior al de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la
convocatòria,  tot  i  que poden tenir  el  seu origen o contractació,  de manera total  o
parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.
La contractació de les actuacions subvencionades s’haurà de fer 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.
No seran subvencionables els conceptes següents:

lll) Inversions  i  adquisicions  de  material,  equips  o  béns  de  naturalesa
inventariable.

mmm) Despeses de manutenció.
nnn) Despeses protocol·làries i de representació.
ooo) Adaptacions, reparacions i millores espacials i funcionals.
ppp) Imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de despeses

deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ajuntament sol·licitant de
la subvenció.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els
consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que tinguin
una oficina jove, així com les capitals de comarca i els municipis amb més de 15.000
habitants de la demarcació 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. 
Tots  els  sol·licitants  que  obtinguin  una  puntuació  mínima  de  50  punts,  segons  la
puntuació establerta al punt 6 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció.
Als que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional,
que  es  calcularà  aplicant  un  percentatge  de  l’import  sol·licitat  proporcional  a  la
puntuació addicional obtinguda. 
L’import màxim que es pot sol·licitar és de 5.000 €. 
6. Criteris de valoració
Amb caràcter general, per valorar les sol·licituds presentades, es tindrà en compte la
fonamentació, l’oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna,
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el nivell de concreció de les activitats descrites, així com la incorporació d’elements
d’avaluació de qualitat.
Per  valorar  les  sol·licituds  presentades,  es tindran en compte els  criteris  objectius
següents:

a) Capacitat  d’aproximació  als  joves  dels  diversos  aspectes  que
intervenen en els processos creatius (fins a 10 punts).

b) Participació  i  nivell  d’implicació  dels  joves  en  les  diverses  fases del
projecte a desenvolupar (fins a 15 punts).

c) Qualitat  i  interès  del  projecte  presentat,  avaluat  pel  seu  grau
d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius del projecte i de
la convocatòria (fins a 10 punts).

d) Presència d’elements innovadors en el plantejament i la metodologia, o
dels recursos utilitzats per al desenvolupament del projecte, en funció
del grau d’innovació (fins a 10 punts).

e) Presència d’estratègies que afavoreixin la incorporació a les actuacions
de persones en situació d’especial vulnerabilitat social i/o educativa (fins
a  10  punts).  En  aquest  cas,  caldrà  explicar  en  el  projecte  quines
estratègies es vol dur a terme i la forma d’aplicar-les.

f) Presència d’accions que incorporin polítiques de gènere. En aquest cas,
caldrà explicar en el projecte quines accions es volen dur a terme (5
punts).

g) Participació d’altres agents de la comunitat educativa i/o el territori en el
disseny, la posada en funcionament i l’avaluació del projecte (fins a 15
punts). 

h) Viabilitat econòmica de la programació presentada i qualitat de la gestió
(adequació  de pressupost  al  projecte presentat,  horaris  adequats als
professionals i joves implicats, seguiment de codis de bones pràctiques)
(fins a 15 punts).

Activitats  que  comptin  amb  patrocinis  o  mecenatges,  degudament  
justificats en el projecte (fins a 3 punts), dels quals:

- Patrocini en espècie (1 punt).
- Patrocini econòmic:

Fins al 5 % del pressupost global (1 punt).
Superior al 5 % i fins al 10 % del pressupost global

(1,5 punts).
Superior al 10 % (2 punts).

 Percentatge de finançament públic, sense comptar la participació
de la Diputació de Girona i  l’aportació del peticionari  (fins a 2
punts), dels quals:

Fins al 40 %  (0,25 punts).
Superior al 40 % i fins al 50 % (0,5 punts).
Superior al 50 % i fins al 60 % (1 punt).
Superior al 60 % (2 punts).

 Seguiment de codis de bones pràctiques (10 punts).

 Descripció  dels  resultats  obtinguts  i/o  dels  mecanismes  d’avaluació  dels
resultats previstos (fins a 10 punts).

La valoració assolirà, com a màxim, 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionats
caldrà que obtinguin un mínim de 50 punts perquè siguin acceptats.
Els sol·licitants podran presentar la documentació que considerin convenient per tal
d’acreditar els criteris de valoració. La documentació que no consti explícitament a la
sol·licitud, no es valorarà.
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7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades  i  signades  digitalment  per  la  persona
interessada o per la que representi legalment l’entitat, s’han de presentar pel canal
electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini que s’estableixi en la convocatòria.
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona que s'especifiquen a la Seu electrònica.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent:

 Projecte  de  foment  de  la  participació  dels  joves  en  l’àmbit  cultural  —en
qualsevol disciplina artística— del període de la subvenció, en el qual s’indiqui:

 Justificació del projecte de l’activitat
 Objectius generals i específics del projecte
 Descripció de les persones destinatàries
 Descripció de les actuacions
 Descripció de la metodologia
 Descripció dels processos de participació dels joves
 Temporalització
 Recursos humans(disgregats per sexes), funcionals i econòmics
 Mecanismes  de  difusió  del  projecte  (cal  assegurar  que  tant  la

comunicació  escrita  com  la  iconogràfica  faran  un  ús  no  sexista  del
llenguatge).

 Disseny de l’avaluació.
La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB
com a màxim. S’aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats,
fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries... I a cada sol·licitud es podrà
adjuntar un màxim de 10 arxius.
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.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El Servei de Cooperació Cultural  de la Diputació de Girona instruirà i  ordenarà de
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. Les
actuacions d’instrucció comprenen:

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

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

Una vegada preparades les sol·licituds,  la Comissió Avaluadora ha de fer l’estudi i
l’avaluació dels projectes.
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Una  vegada  avaluades  les  sol·licituds,  la  Comissió  Avaluadora,  composta  per
representants  de  la  Diputació  de  Girona  i  de  la  Direcció  General  de  Joventut,  ha
d’emetre un informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
quantia 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:

President: El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació

Vocals: El/La coordinador/a territorial de Joventut de les comarques de Girona o el
referent tècnic de la coordinació

El/La tècnic/a de Cultura de la Direcció General de Joventut
La cap del Servei de Cooperació Cultural
La persona responsable de la línia de subvencions

Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a la 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 tres 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.
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert  en la resolució
d’aprovació  de la  subvenció,  i  podran finançar  la  totalitat  del  cost  de les  diferents
actuacions subvencionades.
10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, i d’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà l’acceptació expressa
de la subvenció per l’ens beneficiari.
11. Justificació
11.1. Manera de justificar
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  pel  canal  electrònic  o  telemàtic
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat,
al qual han d’adjuntar la documentació següent:
1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides,
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts. 
2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada.
3) Un document annex amb els indicadors de la línia de subvencions, disponible en el
web de la Diputació de Girona.
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a la Seu electrònica.
La documentació justificativa s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB com a màxim.
S’aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats, fotografies (cal
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especificar-ne la resolució), memòries... I cada justificació pot contenir un màxim de 10
arxius.
A  l’efecte  de  la  justificació  es  podran  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.
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 13a (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 per a la concessió, especialment el de l’import
de la despesa subvencionable.
11.2 Termini
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar
del dia següent al de l’acabament del termini d’execució establert a la base 3.3. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació.
12. Pagament 
Es pagarà un 70 % de la subvenció en concepte de bestreta una vegada acceptada
explícitament  la  subvenció,  previ  informe favorable  de la  persona  responsable  del
centre gestor. 
L’import restant de la subvenció s’abonarà un cop presentat el compte justificatiu o els
estats  comptables,  previ  informe  favorable  de  la  persona  responsable  del  centre
gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
14. Subcontractació 
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
15. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar 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.
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) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
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El  servei  de  Cooperació  Cultural  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  porti  a  terme  amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
18. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment,  tant  si  actuen  en  nom  propi  com  si  ho  fan  en  representació  d’una
persona jurídica, les tractarà la Diputació de Girona com a responsable del tractament,
en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell,  de 27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat  de  gestionar  la  subvenció  i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin
establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article
6.1 c ).  En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui  la comunicació de dades
d’altres  persones  a  la  Diputació   de Girona,  els  sol·licitants  hauran  d’informar  les
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació,
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es
podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada
del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades,
es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
19. Verificació i control
Els comptes justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació  de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida.
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris 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. En aquest cas, en
poden fer difusió a través del web de l’entitat.
Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

a)  Si  encara  és  possible  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
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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 dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament

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

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

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació

s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de
contractes  del  sector  públic  i  la  resta  de  normativa  vigent  en  matèria  de
contractació administrativa.

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

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

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

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

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

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

general de subvencions.
d)  El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals,  aprovat  pel  Decret

179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
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 del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la
modificació o derogació. 
Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació  pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions  o  que  una  vegada  aprovades  definitivament  s’hi  interposi  un  recurs,
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
BOPG.
Disposició derogatòria
Quan  entrin  en  vigor  aquestes  bases,  quedarà  derogada  qualsevol  altra  norma
anterior, d’igual rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases.»
Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
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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.”

Per part del secretari general que subscriu, s’ha detectat que el text de la proposta que
consta en aquest punt 25 de l’ordre del dia, reitera i reprodueix el text que consta en el
punt  23,  el  qual  es  correspon  amb  el  títol  “Aprovació  inicial  de  les  Bases  de
subvencions  per  al  finançament  de  les  activitats  i  projectes  culturals  de  les
Oficines Joves”.  Així mateix, es constata que a la Comissió Informativa de Cultura,
Noves Tecnologies,  Esports  i  Educació  també es va dictaminar  el  punt  25 amb la
reiteració i reproducció del text corresponent al punt 23.
És  per  això  que,  el  present  punt  25,  amb  el  títol  “Aprovació  de  les  Bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la programació estable
professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals E3”, tot i que
el títol és correcte, no ho és el text reproduït, per la qual cosa el punt 25 de l’ordre del
dia  no  està  aprovat  i  cal  tornar-lo  a  tramitar,  portant  la  proposta  a  la  Comissió
Informativa corresponent i al Ple ordinari del mes de gener.

26. Aprovació de les Bases reguladores de subvencions per a activitats dels
centres  i  instituts  d'estudis  locals  i  comarcals.  Comunicació
Cultural-2020/X020100/9971

“El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019, té
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.  Aquest  Pla  té  un  contingut  programàtic  i  la  seva  efectivitat  queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a
activitats  dels  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals  de  les  comarques
gironines.

La Diputació de Girona,  a través del  Servei  de Comunicació Cultural  de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica
d’ajuts  per  fomentar  l’organització  d’activitats  culturals  i  científiques  dels  centres  i
instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim
de lucre que tenen com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la defensa
del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques estretament
vinculades amb el territori. 

L’objecte d’aquestes Bases específiques és, d’acord amb el que preveu l’Ordenança
general  de  subvencions  i  el  Pla  Estratègic  de  subvencions  de  la  Diputació,
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l’atorgament  de  subvencions  adreçades  als  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i
comarcals que organitzin activitats culturals i científiques d’interès per al territori de les
comarques gironines. 

De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona,  s’han  elaborat  les  bases reguladores  de  subvencions  per  a  activitats  dels
centres i instituts d’estudis locals i comarcals.

D’acord  amb els  antecedents exposats,  la  Comissió  Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer: Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a
activitats  dels  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals,  que  es  transcriuen
literalment a continuació:

“Bases  específiques  reguladores  de  subvencions  per  a  activitats  dels
centres i instituts d’estudis locals i comarcals

1. Objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment
per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports  i  Educació de  la  Diputació  de  Girona  per  al  finançament  de  les
activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les
comarques gironines.
Les activitats poden ser de diverses modalitats: a) activitats de projecció de la
recerca (jornades,  congressos,  seminaris,  etc.);  b)  activitats  de dinamització
cultural (itineraris, rutes, excursions o visites guiades, etc.); cursos i cicles de
conferències, i c) difusió per mitjans digitals i comunicació pública de la recerca
i de les activitats culturals i científiques dels centres (activitats a través d’una
plataforma digital, butlletins digitals de notícies de l’entitat, clips de promoció
d’un projecte, cursos en format digital, etc.). D’entre les activitats d’aquest últim
apartat queden excloses la maquetació i el disseny de revistes o publicacions
de les quals s’edita la versió impresa.

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 (que ha d’aprovar la Junta de
Govern)  i  s’establirà  una prelació  d’acord  amb els  criteris  de valoració  que
estableixen aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a
obtenir  altres subvencions en anys posteriors  i  no es poden 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 no pot superar el seu valor de
mercat.
Despeses  subvencionables:  les  derivades  de  l’organització de  les  activitats
culturals i científiques que desenvolupin els centres i instituts d’estudis locals i
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comarcals, així com els honoraris corresponents a encàrrecs a investigadors de
treballs  de  recerca  o  ponències,  visites,  conferències,  etc.,  i les  despeses
derivades de la difusió i la comunicació pública que se’n faci.
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es
consideraran despeses imputables a l’activitat subvencionada les demostrables
mitjançant  una  factura  el  destinatari  de  la  qual  sigui  el  centre  d’estudis
beneficiari de la subvenció. Així doncs, no s’acceptaran com a justificants de
despesa  les  nòmines  de  treballadors,  tiquets,  rebuts  o  altres  formes  de
justificació similars.
Despeses no subvencionables: no es consideraran despeses subvencionables
els tiquets d’autopista, despeses de telèfon o altres despeses que no siguin
clarament  demostrables  ni  estrictament  necessàries  per  a  la  realització  de
l’activitat subvencionada.
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per
part de l’ens sol·licitant de la subvenció.
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de
l’any de la convocatòria.

4. Destinataris
Poden  concórrer  a  la  convocatòria  de  les  subvencions  objecte  d’aquestes
bases  els  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals  de  l’àmbit  de  les
comarques gironines que no depenguin de cap òrgan de l’Administració.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els 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
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries del  Centre Gestor  de Comunicació
Cultural de l’estat de despeses de la Diputació de Girona, i per l’import màxim
que assenyali la convocatòria corresponent.
L’import de les subvencions a distribuir  entre els sol·licitants no pot superar
l’import  del  crèdit  assignat  en  cada  convocatòria  ni,  si  s’escau,  en  les
ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es
determinin específicament en cada convocatòria.
La  quantia  de  cada  subvenció  depèn  de  la  valoració  que  es  farà  de  les
sol·licituds.  Cada  sol·licitud  s’avaluarà  d’acord  amb els  criteris  establerts  al
punt 6, i, atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació
pressupostària  establerta  en  la  convocatòria,  es  determinarà  l’import  de  la
subvenció  a  atorgar,  així  com  el  percentatge  que  representa  sobre  el
pressupost  de  l’activitat.  L’import  de  la  subvenció  concedida  no  podrà  ser
superior a 3.000,00 €, en els casos en què es presenti una única sol·licitud, i a
2.000,00 €, en els casos en què es presentin dues sol·licituds.
L’atribució dels imports per a cada sol·licitud s’efectuarà seguint el procediment
següent: 
S’atorgarà inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que segons les bases
específiques es pot concedir ( 3.000,00 €, en el cas d’una única sol·licitud o
2.000,00 € en el cas de dues sol·licituds), o la quantia sol·licitada si és inferior
a  aquest  import.  Seguidament,  es  reduiran  aquests  imports  de  forma
proporcional en funció de la puntuació obtinguda.  S’atorgarà l’import  màxim
que estableixen les bases a aquelles sol·licituds que obtinguin la  puntuació
més alta i  es reduirà proporcionalment el tant per cent que escaigui d’acord
amb l’import total a distribuir.
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6. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades es puntuaran i
seran els següents: 

 Criteris de valoració de les activitats descrites en els apartats a i b de
l’article primer d’aquestes bases: activitats de projecció de la recerca i
activitats de dinamització cultural:

qqq) L’estructura, la durada, el nombre de participants i la resta de
detalls que s’aportin sobre el contingut de l’activitat: fins a 15 punts.

rrr) L’interès  de  l’activitat  d’acord  amb  els  seus  objectius,  plantejament,
trajectòria, etc.: fins a 15 punts.

Altres criteris de valoració: fins a 10 punts.
 Activitats que prevegin la difusió i divulgació de la recerca per mitjans

digitals en accés obert (2,5 punts).
 Activitats  que,  amb  voluntat  d’optimitzar  recursos,  s’organitzin  en

cooperació  entre  centres  d’estudis  o  amb  altres  entitats  del  sector
públic, privat i/o no lucratiu (2,5 punts).

 Activitats en col·laboració amb la universitat (2,5 punts).
 Activitats que representin capacitat d’innovació o que responguin a les

demandes culturals de la societat (2,5 punts).
 Criteris de valoració de les activitats descrites en l’apartat c de l’article

primer  d’aquestes  bases:  difusió  per  mitjans  digitals  i  comunicació
pública  de  la  recerca  i  de  les  activitats  culturals  i  científiques  dels
centres:

 L’estructura, la durada, el nombre de participants i la resta de detalls
que s’aportin sobre el contingut de l’activitat, o bé la periodicitat i l’abast
en el cas de butlletins informatius: fins a 15 punts.

 L’interès  de  l’activitat  d’acord  amb  els  seus  objectius,  plantejament,
trajectòria, etc.: fins a 15 punts.

Altres criteris de valoració: fins a 10 punts.
1. Activitats que prevegin la participació amb inscripció i en accés

obert en directe (2,5 punts).
2. Activitats que, amb voluntat d’optimitzar recursos, s’organitzin en

cooperació  entre  centres  d’estudis  o  amb  altres  entitats  del
sector públic, privat i/o no lucratiu (2,5 punts).

3. Activitats en col·laboració amb la universitat (2,5 punts).
4. Activitats  que  representin  capacitat  d’innovació  o  que

responguin a les demandes culturals de la societat (2,5 punts).
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació
mínima de 20 punts.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació
en  el  termini  que  s’estableixi  en  la  convocatòria.  Cada  peticionari  podrà
presentar un màxim de dues sol·licituds.
Cada sol·licitud de subvenció només pot incloure una activitat, tenint en compte
que es consideren com a tal una actuació concreta d’una temàtica determinada
o bé una sèrie d’actuacions sempre que formin part d’un conjunt.
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, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per
la persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran
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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.
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 preveu la
legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap
tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o
document que acompanyi la 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 previstes
en aquestes bases corresponen al Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
– La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de
beneficiari que estableixen aquestes bases.
– L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes  bases.  Per  a  l’avaluació  de  les  sol·licituds,  es  podran  demanar
informes específics i/o assessorament a la Coordinadora de Centres d’Estudis
de  Parla  Catalana (CCEPC)  i  a  l’Institut  Ramon  Muntaner  (IRMU),  com  a
entitats  especialitzades  que  tenen  com  a  àmbit  de  treball  el  suport  i  la
cooperació amb els centres i instituts d’estudis.
– La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El Centre Gestor de Comunicació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe
de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada
degudament,  la  qual  ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament  de  la  subvenció  i  la  seva  quantia,  així  com  la  relació  dels
sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels
membres següents:
President:
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports
i Educació. 
Vocals:
La cap del Servei de Comunicació Cultural.
La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions.
Un/a representant de la CCEPC, designat prèviament per l’entitat.
Un/a representant de l’IRMU, designat prèviament per l’entitat.
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a
la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
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9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern,
òrgan  que  ha  de  resoldre  definitivament,  si  escau,  en  diversos  actes,
l’atorgament de subvencions.
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris,  i
també als peticionaris la 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. 

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el
beneficiari  no  manifesta  el  contrari,  s’entendrà  acceptada la  subvenció,  així
com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

11. Justificació
11.2. Documentació i forma de justificar

Els  beneficiaris  hauran  de  presentar  la  justificació  pel  canal  electrònic  o
telemàtic mitjançant  el  model  de compte justificatiu  normalitzat,  degudament
emplenat i signat, al qual hauran d’adjuntar la documentació següent:
 Documentació acreditativa del suport de la Diputació en la difusió de les
activitats subvencionades.
 Memòria  de  l’activitat  subvencionada  on  s’hi  reculli  la  informació
següent: tipologia i títol de l'activitat, contingut, durada, persones que duen a
terme  l’activitat  (conferenciants,  ponents,  dinamitzadors,  etc.),  nombre
d’assistents, col·laboració amb altres centres/entitats i/o universitats, etc.
Es  podran  utilitzar  els  sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la
Diputació de Girona, que s’especifiquen a la seu electrònica.
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als
creditors corresponents.
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-
los o completar-los en el termini de 15 dies hàbils.
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el
cost  de  l’objecte  subvencionat  finalment  resulta  superior,  la  subvenció  es
mantindrà en la quantia. 
Si l’import justificat és inferior, la subvenció es mantindrà en la quantia sempre
que  la  despesa  realitzada  sigui  igual  o  superior  al  80  %  del  pressupost
presentat. 
Quan la reducció de la despesa és superior al 20 % del pressupost presentat,
es  minorarà  la  subvenció  aplicant  sobre  el  total  justificat  el  percentatge
establert en l’acord de concessió (tant per cert que suposa l’import concedit
respecte al pressupost presentat).
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit
exposat a la base 13a, 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.

11.3. Termini de justificació
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El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre
de l’any de la convocatòria. No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini
de justificació de la subvenció.
En  cas  que  el  dia  d’acabament  del  termini  per  presentar  la  justificació
coincideixi  en  dissabte  o  festiu,  l’esmentat  termini  finalitzarà  el  dia  hàbil
següent.

11.4. Requeriment
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es
requerirà  el  beneficiari  perquè  la  presenti  en  un  termini  màxim de  15  dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en
cas que no ho faci es revocarà la subvenció.

12. Pagament
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona
responsable del centre gestor.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat
el compte justificatiu corresponent. 

El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
13. Compatibilitat de subvencions 

Les  subvencions  objecte  d’aquestes  bases  són  compatibles  amb  qualsevol
altre tipus d’ajuda,  sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la
despesa  subvencionada,  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres
ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

14. Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a
càrrec de l’entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran
demanar 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. 

16. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar
l’interès de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:
 Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. 
 En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes
bases.
 En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El Centre Gestor de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa,  revocació  i  reintegrament  de  les  subvencions  concedides,  i  la
Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords
corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que
la contractació es 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 preveu
l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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18. Protecció de dades
La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de
tractar  es  dades personals  que els  sol·licitants  de la  subvenció  comuniquin
durant el procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona
jurídica, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció
de  dades),  amb  la  finalitat  de  gestionar  la  subvenció  i  portar  a  terme  les
actuacions que se’n derivin establertes per la llei. La legitimació del tractament
es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del
Reglament) i de les obligacions legals (article 6.1 c). En cas que la tramitació
de  la  sol·licitud  impliqui  la  comunicació  de  dades  d’altres  persones  a  la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones
afectades d’aquesta comunicació. 
Per a l’exercici  dels drets reconeguts al  Reglament general de protecció de
dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la
limitació del tractament i oposició), la persona interessada es podrà adreçar en
qualsevol  moment  a  la  Diputació  de  Girona.  La  informació  detallada  del
tractament,  incloent-hi  les  vies  d’exercici  dels  drets  de  les  persones
interessades, es pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de Girona.

19. Verificació i control
Els  comptes  justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  aquesta
Diputació s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la
subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació  que  pugui  efectuar  la  Diputació  de  Girona,  i  a  qualsevol  altra
actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans
de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota
la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat
Els  beneficiaris  han  de  fer  constar  expressament  el  suport  econòmic  de  la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.
S’ha de fer constar el logotip de la Diputació de Girona en tots els cartells,
programes,  tríptics,  invitacions  i  qualsevol  altre  material  de  difusió  de  les
activitats subvencionades. A l’efecte de la comprovació, cal fer arribar al Servei
de Comunicació Cultural (comunicaciocultural@ddgi.cat) el material de difusió
que faci referència a l’activitat.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que,
per  aplicació  del  règim  que  estableix  el  títol  IV de  la  Llei  general  de
subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:

1. 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.

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

a) Complir  l’objectiu,  executar  el  projecte,  fer  l’activitat  o  adoptar  el
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar  el  compliment  dels  requisits  i  les  condicions,  i  també  la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la
concessió o el gaudi de la subvenció. 

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

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

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

f) Reintegrar  els  fons  rebuts  en  els  supòsits  que  preveu  la  legislació
aplicable.

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

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

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, les persones beneficiàries d’ajuts públics, en l’exercici de
la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

 Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions que
estableixen  les  bases  de  la  convocatòria,  particularment  facilitant  la
informació que se’ls sol·liciti per a aquestes finalitats relacionades amb
la percepció de fons públics.

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

En  cas  d’incompliment  dels  principis  ètics  i  les  regles  de  conducta  són
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’aquelles  altres  possibles  conseqüències  previstes  en  la
legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.
 El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  aprovat  pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
 Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del
subjecte. 

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 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
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s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, és el president
de la Diputació. D’aquestes resolucions del president se n’ha de donar compte
en la primera sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes
bases, previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG).
Disposició derogatòria
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma
anterior,  del  mateix  rang  o  inferior,  en  tot  allò  que  s’oposi  al  contingut
d’aquestes bases.”

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.”

Passaríem del  punt  26  al  29  de  Comunicació  Cultural.  Senyor  Piñeira,  si  els  vol
explicar també tots.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manfiesta: Moltíssimes
gràcies, senyor president. De manera breu, explicar que aquestes són les quatre línies
principals de convocatòria de l’àrea de comunicació cultural. Les d’activitats i edicions
de centres i instituts de recerca i d’estudis locals i comarcals, el foment de produccions
editorials  i  l’apartat,  també,  la  línia  que  vam  crear  fa  uns  anys  de  publicacions
dedicades als ajuntaments. El que s’ha previst  és que amb l’objectiu de garantir  el
suport a l’edició, també, totes les activitats de difusió de la recerca i totes les activitats
dels diferents centres i estudis, i en un moment en què el món del llibre ha patit en els
últims anys, s’ha previst mantenir el crèdit de 238.000 € per a les quatre convocatòries
i que es distribuirien de la manera següent: 100.000, per al foment de produccions
editorials (aquí és on hi ha la línia per a empeses editorials, també, per a ONL i per
particulars, perquè hi ha gent que s’autoedita); 70.000, per a les publicacions editades
per ajuntaments; subvencions pels centres i instituts de recerca pel que fa a edicions,
50.000 €; i pel que fa a activitats, 18.000 €.

Pel que fa a la convocatòria per ajuntaments, és una sol·licitud per peticionari.  Un
màxim de 3.000 € i el 50 % del pressupost. I el que els demanem és que justifiquin el
pressupost total;  i  si  el  justifiquen amb una quantia igual o superior  al  50 %, se’ls
manté la quantia. Si justifiquen una quantia inferior al 50 % del pressupost, es minora
d’acord amb el percentatge establert a l’acord de concessió.

Pel que fa al foment de produccions editorials, és una sol·licitud per peticionari en el
cas de les entitats, és a dir, de les organitzacions no lucratives i els autors. I dues
sol·licituds  per  peticionari  en  el  cas  de  les  editorials  perquè,  en  general,  el  món
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editorial edita molt més. L’import és del 50 % del pressupost amb un màxim de 2.500 €
i els demanem que justifiquin l’import concedit. Aquí m’agradaria especificar que no
s’exigeix justificar la totalitat del pressupost, ja que part dels treballs d’edició, com la
maquetació o la correcció molt  sovint  els  efectuen els propis  editors,  el  propi món
editorial i,  per tant, no són despeses que puguin ser justificables mitjançant factura
perquè les assumeixen amb els recursos propis de l’editorial.

Per a les edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals, es pot presentar
una sol·licitud per peticionari,  amb un màxim de 5.000 €. Se’ls demana justificar la
totalitat del pressupost. I, aquí, si justifiquen una part igual o superior al 80 %, els hi
mantenim; i si no, es minora d’acord amb el percentatge establert. Veuen que aquí
l’import és molt més elevat perquè normalment són publicacions molt més grans, molt
més complexes, de molt més volum; i a la vegada, com que són molt enfocades a la
recerca, amb molta menys sortida al mercat. I, per tant, en aquest sentit, com que això
difícilment es pot assumir des del propi món editorial i difícilment té sortida al mercat,
sinó que té un àmbit  d’interès més divulgatiu  i  de recerca,  per  això l’import  de la
subvenció en aquest cas és superior.

I,  pel  que fa a les activitats dels centres i  instituts d’estudis  locals  i  comarcals,  es
poden presentar dues sol·licituds per peticionari. Si en demanen dues, l’import màxim
de la subvenció és de 2.000 €; si en demanen només una,  és 3.000. Apliquem el
mateix  criteri  que  si  justifiquen  un  import  igual  o  superior  a  80  %,  els  mantenim
l’aportació.  I  si  no  justifiquen  aquest  percentatge,  els  la  minorem  de  manera
proporcional.

Dir,  també,  que  hem anat  incorporant  totes  les  mesures  que  hem hagut  d’aplicar
durant el 2020 per pal·liar els efectes de la Covid en la concessió de les subvencions
previstes durant l’exercici 2020. Com vam comentar a la Comissió, aquí sobretot a la
gran handicap, l’hem tingut amb els ens locals, amb els ajuntaments, que com vaig
explicar a la Comissió Informativa i no em reiteraré amb les dades, han publicat molts
menys. Hem d’entendre, també, que aquest ha estat un any especialment complex
pels  ajuntaments,  que  han  tingut  molts  problemes,  molts  assumptes  sobrevinguts,
moltes prioritats i, per tant, preveiem que això al llarg del 2021 pugui anar revertint. I,
per tant, els ajuntaments es tornin a animar a publicar. No hem tingut tant problema
amb el món editorial i amb els centres i instituts de recerca, però tots aquests canvis
de paradigma que ens han vingut degut a la pandèmia també ens ha afectat al món
editorial  i  hem intentat  i  intentem amb aquesta convocatòria  anar  revertint  aquests
efectes negatius. Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyo President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna intervenció en aquests
punts? Senyora Pèlach? La senyora Paneque ja l’havia fet.
La  diputada  senyora  Laia  Pèlach,  respon:  Sí,  només per  dir  que  nosaltres  també
votarem a favor d’aquests quatre punts. Hem volgut diferenciar els dos blocs, però
entenem que són idees molt acotades i que ajuden a regular aquests tipus d’ajuts i,
per tant, no em reiteraré tampoc amb les reflexions que he fet en els punts anteriors.
Per tant, votarem a favor. Moltes gràcies.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Per tant, entenc que els quatre punts,
senyor secretari, queden aprovats per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

27.  Aprovar  les  Bases  reguladores  de  subvencions  per  a  edicions  dels
centres  i  instituts  d'estudis  locals  i  comarcals.  Comunicació
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Cultural-2020/X020100/9972

“El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2019,
té com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions.  Aquest  Pla  té  un  contingut  programàtic  i  la  seva  efectivitat  queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a
edicions  dels  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals  de  les  comarques
gironines.

La Diputació de Girona,  a través del  Servei  de Comunicació Cultural  de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica
d’ajuts per  fomentar  l’edició de treballs  de recerca dels  centres i  instituts  d’estudis
locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim de lucre que tenen
com a objecte  d’atenció  prioritària  l’estudi,  la  divulgació  i  la  defensa del  patrimoni
cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques estretament vinculades amb
el territori. 

L’objecte d’aquestes Bases específiques és, d’acord amb el que preveu l’Ordenança
general  de  subvencions  i  el  Pla  Estratègic  de  subvencions  de  la  Diputació,
l’atorgament  de  subvencions  adreçades  als  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i
comarcals  que  editin  treballs  de  recerca  i  aportacions  d’interès  en  els  àmbits
humanístic i científic centrades en el territori de les comarques gironines. 

De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona,  s’han  elaborat  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  a  edicions  dels
centres i instituts d’estudis locals i comarcals.

D’acord  amb els  antecedents exposats,  la  Comissió  Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer: Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a
edicions  dels  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals,  que  es  transcriuen
literalment a continuació: 

“Bases  específiques  reguladores  de  subvencions  per  a  edicions  dels
centres i instituts d’estudis locals i comarcals

1. Objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment
per a la concessió de subvencions  de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació de la Diputació de Girona per al finançament de les edicions
de treballs de recerca i aportacions d’interès en els àmbits humanístic i científic
dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines.
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Les edicions objecte de subvenció són les revistes científiques, les actes de
reunions  científiques  i  les  monografies  publicades  pels  centres  i  instituts
d’estudis  locals  i  comarcals  que  compleixin  els  requisits  següents:  tenir  un
mínim de 48 pàgines,  que  siguin  comerciables  mitjançant  llibreries  o  altres
punts de venda i que incloguin el corresponent número d’ISSN o ISBN.
No són objecte de subvenció els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb
edició  limitada  i  numerada,  els  butlletins  i  les  obres  que  només  siguin
assequibles als socis respectius.

2. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el  de concurrència
competitiva  i  convocatòria  pública:  es  compararan  les  sol·licituds  que  es
presentin en el període fixat en la convocatòria (que ha d’aprovar la Junta de
Govern)  i  s’establirà  una  prelació  d’acord  amb  els  criteris  de  valoració
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  aquella  que  de  manera  inequívoca
respongui  a  la  naturalesa  de  l’activitat  subvencionada,  resulti  estrictament
necessària i es faci en el termini i en les condicions que determinen aquestes
bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu
valor de mercat.
Despeses  subvencionables:  retribucions  als  autors,  remuneracions  en
concepte de drets d’autor,  treballs de disseny gràfic,  maquetació, impressió,
correcció, enquadernació, etc.
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es
consideraran  despeses  imputables  a  la  publicació  subvencionada  aquelles
demostrables mitjançant  una factura el  destinatari  de la  qual  sigui  el  centre
d’estudis  beneficiari  de  la  subvenció.  Així  doncs,  no  s’acceptaran  com  a
justificants  de  despesa  les  nòmines de  treballadors,  tiquets,  rebuts  o  altres
formes de justificació similars.
Despeses no subvencionables: No es consideraran despeses subvencionables
els tiquets d’autopista, despeses de telèfon o altres despeses que no siguin
clarament  demostrables  ni  estrictament  necessàries  per  a  l’edició  de  la
publicació subvencionada.
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per
part de l’ens sol·licitant de la subvenció.
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de
l’any de la convocatòria.

4. Destinataris
Poden  concórrer  a  la  convocatòria  de  les  subvencions  objecte  d’aquestes
bases  els  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals  de  l’àmbit  de  les
comarques gironines que no depenguin de cap òrgan de l’Administració.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els 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
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb
càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries  del  centre  gestor  de  Comunicació
Cultural de l’estat de despeses de la Diputació de Girona, i per l’import màxim
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que assenyali la convocatòria corresponent.
L’import de les subvencions a distribuir  entre els sol·licitants no pot superar
l’import  del  crèdit  assignat  en  cada  convocatòria  ni  ,  si  s’escau,  en  les
ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es
determinin específicament en cada convocatòria.
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es farà de les
sol·licituds.  Cada  sol·licitud  s’avaluarà  d’acord  amb els  criteris  establerts  al
punt 6 i, atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació
pressupostària  establerta  en  la  convocatòria,  es  determinarà  l’import  de  la
subvenció  a  atorgar,  així  com  el  percentatge  que  representarà  sobre  el
pressupost  de  l’activitat.  L’import  de  la  subvenció  concedida  no  podrà  ser
superior a 5.000 €.
L’atribució dels imports per a cada sol·licitud s’efectuarà seguint el procediment
següent:
S’atorgarà inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que segons les bases
específiques es pot concedir (5.000 €), o bé la quantia sol·licitada si és inferior
a aquest import. Seguidament, es reduiran aquests imports proporcionalment
en funció de la puntuació obtinguda. S’atorgarà l’import màxim que estableixen
les bases a aquelles sol·licituds que obtinguin la puntuació més alta i es reduirà
proporcionalment  el  tant  per  cent  que escaigui  d’acord  amb l’import  total  a
distribuir.

6. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades es puntuaran i
seran els següents:

 Aportació original, d’interès  per al  coneixement i  feta amb  rigor científic:
fins a 15 punts.

 Grau de compliment dels criteris de qualitat, prenent com a referència la
darrera edició publicada pel centre d’estudis sol·licitant: fins a 15 punts. 

(S’adjunten com a annex d’aquestes bases els criteris de qualitat de les
publicacions  periòdiques,  així  com  els  paràmetres  relatius  a  la
presentació de la revista, a la gestió editorial i a les característiques dels
continguts.  En  el  cas  de  les  monografies,  actes  de  congressos  i
publicacions equivalents, són d’aplicació els criteris generals de qualitat
en l’edició científica. De manera subsidiària, i en els aspectes en què
siguin aplicables, es tindran en compte per a les monografies els criteris
de  qualitat  establerts  per  a  les  publicacions  periòdiques,  recollits  en
l’annex d’aquestes bases.) 

Altres criteris de valoració: fins a 10 punts.
 La col·laboració i complementarietat editorial amb el sector públic, privat

i/o no lucratiu (2,5 punts).
 La cooperació amb un altre centre d’estudis, amb una entitat cultural o

amb  la  universitat  amb  voluntat  d’optimitzar  esforços  i  recursos  (2,5
punts).

 La presència en un repositori electrònic d’accés obert dels exemplars de
les  revistes  científiques  o  publicacions  periòdiques  editades  amb
anterioritat (2,5 punts).

 La utilització de llicències que afavoreixin una àmplia difusió i utilització
dels continguts objecte de difusió (2,5 punts).

Per  poder  optar  a  les  subvencions,  les  sol·licituds  han  d’obtenir  una
puntuació mínima de 20 punts. 

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
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Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  a  la  Diputació  pel  canal  electrònic  o
telemàtic i en el termini que s’estableixi en la convocatòria.  Cada peticionari
podrà presentar una única 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, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per
la persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran
utilitzar  els  sistemes de signatura electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de
Girona, que s’especifiquen a la Seu Electrònica.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web
de la Diputació de Girona.
Els defectes de les 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.

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 Comunicació Cultural de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen:
– La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de
beneficiari establerts en aquestes bases.
– L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts
en aquestes bases. Per a l’avaluació de les sol·licituds, es podran demanar
informes específics i/o assessorament a la Coordinadora de Centres d’Estudis
de  Parla  Catalana (CCEPC)  i  a  l’Institut  Ramon  Muntaner  (IRMU),  com  a
entitats  especialitzades  que  tenen  com  a  àmbit  de  treball  el  suport  i  la
cooperació amb els centres i instituts d’estudis.
– La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor de Comunicació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe
de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada
degudament,  la  qual  ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament  de  la  subvenció  i  la  seva  quantia,  així  com  la  relació  dels
sol·licitants exclosos, en la qual caldrà indicar la causa de l’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels
membres següents:
President:
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports
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i Educació. 
Vocals:
La cap del Servei de Comunicació Cultural.
La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions.
Un/a representant de laCCEPC, designat prèviament per l’entitat.
Un/a representant de l’IRMU, designat prèviament per l’entitat.
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a
la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern,
òrgan que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de
subvencions.
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris,  i
també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució corresponent
en el termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de
presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que
s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants hauran d’entendre desestimades les
seves sol·licituds per silenci administratiu.

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el
beneficiari  no  manifesta  el  contrari,  s’entendrà acceptada la  subvenció,  així
com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar

Els  beneficiaris  hauran  de  presentar  la  justificació  pel  canal  electrònic  o
telemàtic mitjançant  el  model  de compte justificatiu  normalitzat,  degudament
emplenat i signat.
Es  podran  utilitzar  els  sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la
Diputació de Girona, que s’especifiquen a la Seu Electrònica.
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar
el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors
corresponents.
En el cas que els documents presentats com a justificació 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.
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el
cost  de  l’objecte  subvencionat  finalment  resulta  superior,  la  subvenció  es
mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
Si l’import justificat és inferior, la subvenció es mantindrà en la quantia sempre
que  la  despesa  realitzada  sigui  igual  o  superior  al  80  %  del  pressupost
presentat. 
Quan la reducció de la despesa és superior al 20 % del pressupost presentat,
es  minorarà  la  subvenció  aplicant  sobre  el  total  justificat  el  percentatge
establert en l’acord de concessió (tant per cert que suposa l’import concedit
respecte al pressupost presentat).
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit
exposat a la base 13a, 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,

228

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



especialment el de l’import de la despesa subvencionable.
Els centres beneficiaris hauran de lliurar a la Diputació sis exemplars dels títols
subvencionats.

11.2. Termini de justificació
El  termini  per  justificar  les  accions  subvencionades  finalitzarà  el  15  de
novembre  de  l’any  de  l’aprovació  de  la  convocatòria  corresponent.  No
s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la subvenció.
En  cas  que  el  dia  d’acabament  del  termini  per  presentar  la  justificació
coincideixi  en  dissabte  o  festiu,  el  termini  esmentat  finalitzarà  el  dia  hàbil
següent.

11.3. Requeriment
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es
requerirà  el  beneficiari  perquè  la  presenti  en  un  termini  màxim de  15  dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en
cas que no ho faci es revocarà la subvenció.

12. Pagament
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona
responsable del centre gestor.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat
el compte justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de les subvencions
Les  subvencions  objecte  d’aquestes  bases  són  compatibles  amb  qualsevol
altre tipus d’ajuda,  sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la
despesa  subvencionada,  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres
ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

14. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a
càrrec de l’entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran
demanar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar
la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

16. Invalidesa, revocació 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 preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor de Comunicació Cultural  tramitarà, si  escau, els expedients
d’invalidesa,  revocació  i  reintegrament  de  les  subvencions  concedides,  i  la
Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords
corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que
la  contractació  es  dugui  a  terme  amb  les  condicions  normals  de  mercat  i
s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
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Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu
l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades
La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de
tractar  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, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció
de  dades),  amb  la  finalitat  de  gestionar  la  subvenció  i  portar  a  terme  les
actuacions que se’n derivin establertes per la Llei. La legitimació del tractament
es fonamentarà en el compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del
Reglament) i de les obligacions legals (article 6.1 c). En cas que la tramitació
de  la  sol·licitud  impliqui  la  comunicació  de  dades  d’altres  persones  a  la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones
afectades d’aquesta comunicació. 
Per a l’exercici  dels drets reconeguts al  Reglament general de protecció de
dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la
limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà adreçar en
qualsevol  moment  a  la  Diputació  de  Girona.  La  informació  detallada  del
tractament,  incloent-hi  les  vies  d’exercici  dels  drets  de  les  persones
interessades, es pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de Girona.

19. Verificació i control
Els  comptes  justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  aquesta
Diputació s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la
subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació  que  pugui  efectuar  la  Diputació  de  Girona,  i  a  qualsevol  altra
actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans
de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota
la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la publicació subvencionada. 
També es farà constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions
dels actes de presentació i en qualsevol altre material que s’editi per a la difusió
de les edicions subvencionades.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats que,
per aplicació del règim previst en el títol  IV de la Llei general de subvencions,
puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:

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

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

21. Altres obligacions dels beneficiaris
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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) En cas que el títol de l’edició subvencionada sigui finalment diferent al
que figura en la sol·licitud presentada, notificar per escrit a la Diputació
de  Girona  i  acreditar  que  es  tracta  del  mateix  projecte  editorial
subvencionat.

d) En  el  cas  de  les  revistes  científiques  i  les  publicacions  periòdiques,
editar  la  versió  electrònica  corresponent,  la  qual  s’haurà  de  posar  a
disposició del públic des d’un repositori d’accés obert que en permeti la
consulta a text complet com a molt tard un any després d’haver estat
publicades en paper.

e) 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.

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

g) 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.

h) Reintegrar  els  fons  rebuts  en  els  supòsits  previstos  en  la  legislació
aplicable.

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

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

22. Principis ètics i de conducta
Les  persones  beneficiàries  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta
èticament  exemplar,  abstenir-se de realitzar,  fomentar,  proposar  o promoure
qualsevol  mena  de  pràctica  corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans
competents  qualsevol  manifestació  d’aquestes pràctiques que,  al  seu parer,
sigui present 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:
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a) Observar  els  principis,  les  normes  i  els  cànons  ètics  propis  de  les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte
de subvenció o ajut públic.

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

convocatòries de subvencions o ajuts, o bé en els processos derivats
d’aquestes convocatòries.

En  particular,  les  persones  beneficiàries  de  subvencions  o  ajuts  públics
assumeixen les obligacions següents:

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

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

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

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

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

En  cas  d’incompliment  dels  principis  ètics  i  les  regles  de  conducta,  serà
d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics,
sens  perjudici  d’aquelles  altres  possibles  conseqüències  previstes  en  la
legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

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

de la Llei general de subvencions.
● El Reglament d’obres, activitats i  serveis dels ens locals,  aprovat pel

Decret 179/1995, de 13 de juny.
● L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
● Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
● Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o

del subjecte. 
24. Interpretació

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en
la  Diputació  de  Girona,  i  correspondrà  a  la  Presidència  d’aquest  ens  la
resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i  execució,
llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres
òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència
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Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra
en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de Girona,  i  seran vigents  fins  que se
n’acordi la modificació o derogació. 
Disposició addicional primera
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-hi, 
així com per resoldre sobre els recursos que s’interposin contra la resolució de
la convocatòria corresponent,  serà el  president de la Diputació.   D’aquestes
resolucions del president, se’n donarà compte en la primera sessió que tingui
lloc del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes
bases previst en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Disposició derogatòria
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma
anterior,  del  mateix  rang  o  inferior,  en  tot  allò  que  s’oposi  al  contingut
d’aquestes bases.

ANNEX 
CRITERIS DE QUALITAT EN L’EDICIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
Característiques bàsiques (requisits previs per avaluar la revista)
1.  Menció  de  l’equip  editorial:  S’ha  de  mencionar  l’existència  d’un  consell
editorial, de redacció o responsable científic.
2. Identificació dels autors: En els treballs, hi ha de figurar el nom de l’autor o
dels autors, i la seva filiació acadèmica i/o professional.
3. Lloc d’edició: El lloc d’edició de la revista s’ha de fer constar en un lloc ben
visible.
4. Entitat editora: L’entitat o institució editora de la publicació s’ha de fer constar
en un lloc ben visible.
5. Menció del director/editor: A la revista, hi ha de constar el nom del director/s
o editor/s de la publicació. 
6.  Menció  de  l’adreça  de  la  revista:  S’ha  de  mencionar  l’adreça  postal  o
electrònica de l’administració de la revista en un lloc ben visible, perquè es
puguin dur a terme les sol·licituds de subscripcions, els intercanvis amb altres
revistes, etc.
Paràmetres relatius a la presentació de la revista
7. Pàgines de presentació (coberta i portada): Han d’incloure el títol complet, el
número d’ISSN, el volum, el número, la data i la capçalera bibliogràfica.
8. Fitxa bibliogràfica: La pàgina de crèdits ha d’incloure la fitxa bibliogràfica de
la publicació.
9.  Menció de periodicitat: La revista ha de mencionar la seva periodicitat o, si
no, el nombre de fascicles que editarà cada any.
10.  Taula  de  continguts:  En  cada  número  s’ha  d’incloure  una  taula  de
continguts o sumari,  on consti el  títol,  l’autor i,  almenys, la pàgina inicial  de
cada article.
11.  Capçalera  bibliogràfica  a  l’inici  de  l’article:  A l’inici  de  cada  article  ha
d’aparèixer la capçalera bibliogràfica de la revista, per indicar-hi la font.
12. Capçalera bibliogràfica a cada pàgina: La capçalera bibliogràfica també ha
d’aparèixer en cada pàgina dels articles publicats.
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13. Membres del comitè editorial o del consell de redacció: S’ha de mencionar
els noms dels membres del comitè editorial  o del consell  de redacció de la
revista.
14.  Afiliació institucional  dels  membres del  comitè editorial  o  del  consell  de
redacció: S’ha d’indicar els noms de les institucions a les quals estan adscrits
els membres del comitè editorial (no s’ha de confondre amb el consell assessor
o  amb el  comitè  científic:  els  noms dels  seus  membres  també  han  d’anar
acompanyats dels seus llocs de treball). No n’hi ha prou amb indicar-ne el país
de procedència.
15. Afiliació institucional dels autors: S’ha de proporcionar almenys el nom de la
institució on s’adscriuen l’autor o autors de cada article. Aquesta informació es
pot trobar tant al principi com al final de cada article, així com en les «llistes de
col·laboradors» o «informació dels autors» que apareixen entre les primeres o
les últimes pàgines de cada fascicle.
16.  Publicació de jornades: En el cas que la revista reculli  les actes d’unes
jornades, caldrà referenciar els membres del comitè científic de les jornades i
explicitar el procés de selecció de comunicacions.
Paràmetres relatius a la gestió i la política editorial
17. Data de recepció i acceptació d’originals: Han d’aparèixer les dues dates.
18.  Identificació:  Cada revista ha de tenir  el  codi  ISSN corresponent  i  anar
identificada amb el codi de barres corresponent.
19. Definició de la revista: S’ha de mencionar l’objectiu, la cobertura temàtica i
el públic al qual es dirigeix la revista.
20.  Sistema de selecció d’articles: En la revista ha de constar el procediment
utilitzat per seleccionar els articles que s’hi publiquen.
21.  Avaluadors  externs:  D’acord  amb  el  que  és  habitual  en  les  revistes
científiques, en el sistema de selecció d’articles han d’intervenir-hi avaluadors
externs al consell editorial o comitè de redacció de la revista.
22.  Autors externs: Almenys el  50 % dels treballs publicats han de provenir
d’autors externs a l’entitat editora de la revista. En el cas de revistes editades
per  associacions,  es  consideren  autors  vinculats  a  l’entitat  editora  els  que
formin part de la directiva de l’associació o figurin en l’equip de la revista.
23. Obertura editorial: El comitè editorial o consell de redacció ha d’incorporar
persones externes als òrgans directius de l’entitat editora de la revista.
24.  Serveis  d’informació:  La  revista  ha  d’estar  inclosa  en  algun  servei
d’indexació, resums, directoris o bases de dades.
25. Compliment de la periodicitat: La revista ha d’editar cada any el nombre de
fascicles corresponents amb la periodicitat expressada.

Paràmetres relatius a les característiques dels continguts
26.  Contingut  original:  Els  articles  han  de  ser  majoritàriament  treballs
d’investigació, edicions de textos antics, comunicacions científiques o creacions
originals.
27. Instruccions als autors: En cada fascicle han d’aparèixer les instruccions als
autors  sobre  l’enviament  d’originals  i  resums,  així  com una  referència  a  la
cessió  de drets  per  part  de  l’autor  a  favor  de la  revista,  tant  per  a  l’edició
impresa com per a la comunicació pública de la versió electrònica.
28. Elaboració de les referències bibliogràfiques: En les instruccions als autors
s’han d’indicar les normes d’elaboració de les referències bibliogràfiques.
29. Exigència d’originalitat: En la presentació de la revista o en les instruccions
als autors s’ha de mencionar aquesta exigència per als treballs sotmesos a
publicació.
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30.  Resums  en  almenys  dos  idiomes:  S’han  d’incloure  resums  en  l’idioma
original del treball i almenys en un segon idioma.
31.  Paraules clau en almenys dos idiomes: S’han d’incloure paraules clau en
l’idioma original del treball i almenys en un altre idioma.”

Segon:  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  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.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

28. Aprovar  les  Bases  reguladores  de  subvencions  per  al  foment  de
produccions  editorials.  Comunicació  Cultural-2020/X020100/9981

El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019, té
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.  Aquest   Pla  té  un  contingut  programàtic  i  la  seva  efectivitat  queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per al
foment de produccions editorials a les comarques gironines.

La Diputació de Girona,  a través del  Servei  de Comunicació Cultural  de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació presta un servei públic definit per la
promoció, la divulgació i la recerca dels valors que configuren el territori i el patrimoni
de les terres de Girona. En aquest sentit, estableix una línia de subvencions destinada
a fomentar la publicació de produccions editorials d’interès cultural  i,  especialment,
l’edició de treballs que contribueixen a un millor coneixement de la història, la societat i
el patrimoni natural i cultural de les terres de Girona.

L'objecte d'aquestes Bases específiques és, d'acord amb el que preveu l'Ordenança
general de subvencions,  l'atorgament de subvencions adreçades als editors i  a les
organitzacions no lucratives que editin publicacions d'interès cultural que contribueixin
a enriquir el patrimoni bibliogràfic de les comarques gironines. 

De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona,  s’han  elaborat  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  al  foment  de
produccions editorials.
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D’acord  amb els  antecedents exposats,  la  Comissió  Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer: Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al
foment de produccions editorials, que es transcriuen literalment a continuació:

“Bases  específiques  reguladores  de  subvencions  per  al  foment  de
produccions editorials 
a) Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen com a objecte fixar i  estructurar el procediment per a la
concessió  de  subvencions  de  l’Àrea  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació de la Diputació de Girona per finançar produccions editorials d’interès
cultural  que  contribueixin  a  enriquir  el  patrimoni  bibliogràfic  de  les  comarques
gironines. 
Són objecte d’aquestes subvencions les produccions editorials d’interès cultural de
l’àmbit  de  les  comarques  gironines,  publicades  en  suport  paper  o  en  suport
electrònic, que compleixin els requisits següents: edicions en llengua catalana, que
incloguin el corresponent número d’ISBN i de dipòsit legal, que siguin comerciables
a través dels canals habituals de venda de llibres (en el cas d’edició electrònica,
que es posin a la venda des de portals que en permetin la descàrrega o bé la
consulta en línia), i que tinguin un mínim de 48  pàgines més les cobertes (excepte
els llibres infantils, de teatre o poesia, novel·les gràfiques o cançoners i els llibres
electrònics). S’inclouen també aquelles publicacions editades per entitats i editors
que no siguin de les comarques gironines si el tema o l’autor/a de la publicació
objecte de subvenció són d’aquest àmbit territorial.
Queden excloses de subvenció les edicions compreses en els supòsits següents:

a) Les revistes o publicacions periòdiques.
b) Els llibres d’ensenyament.
c) Els  llibres  considerats  de  bibliòfil  i  aquells  amb  edició  limitada  i

numerada.
d) Les obres editades en fascicles o en fulls no relligats o canviables, i

permanentment actualitzades.
e) Les  obres  editades  per  entitats  o  empreses  que  només  siguin

assequibles  als  socis  o  adherits  respectius,  i  les  editades
expressament per a la venda a terminis.

f) Les obres en què el text no sigui majoritàriament en català.
g) Els llibres infantils sense text.
h) Els  catàlegs d’exposicions  el  contingut  literari  dels  quals  sigui  part

minoritària del conjunt.
i) Els  suplements  de  publicacions  i  les  publicacions  que  es

comercialitzin  principalment  de  forma  condicionada  a  l’adquisició
d’una altra.

j) Els àlbums, retallables o quaderns d’exercicis.
k) Els  volums  solts  d’una  obra  completa,  en  el  cas  que  no  es

comercialitzin per separat.
l) Les reimpressions i les reedicions, excepte si la primera edició data

de  més  de  deu  anys  d’antiguitat  o  bé  si  l’obra  incorpora  un  nou
contingut (estudi crític, pròleg, nova traducció o revisió, etc.).

Aquests  supòsits  són  enumeratius  i  ampliables.  Així  mateix,  la  Comissió
Avaluadora  pot  reconsiderar,  si  escau,  els  supòsits  establerts,  ateses  raons
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d’oportunitat.
En  queden  excloses  les  publicacions  que  siguin  objecte  d’atenció  mitjançant
conveni,  subvenció  de  caràcter  nominatiu  o  altres  línies  específiques  de  la
Diputació de Girona.

b) Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que
es  presentin  en  el  període  fixat  en  la  convocatòria  i  establint-ne  una  prelació
d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
La convocatòria l’aprovarà la Junta de Govern.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter  finalista,  no generen cap dret  a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i  no es poden al·legar com a
precedent.

c) Despeses subvencionables i període d’execució
Es  considera  despesa  subvencionable  aquella  que,  de  manera  inequívoca,
respongui  a  la  naturalesa  de  l’objecte  d’aquestes  bases,  resulti  estrictament
necessària i es realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes
bases. En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu
valor de mercat.
Despeses  subvencionables:  les  relatives  a  la  producció  de  les  publicacions
(despeses de drets d’autor, correcció, reproducció de fotografia, treballs de disseny
gràfic i il·lustració, impressió, maquetació, enquadernació, despeses de paper en el
cas que aquestes no estiguin incloses en els despeses d’impressió, etc.) i a la seva
difusió i comercialització (enviament, promoció i comunicació, etc.).
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es
consideren despeses imputables a la publicació subvencionada les demostrables
mitjançant una factura el destinatari de la qual sigui l’entitat o editor beneficiari de
la  subvenció.  Així  doncs,  no  s’acceptaran  com  a  justificants  de  despesa  les
nòmines de treballadors de la mateixa editorial beneficiària de la subvenció.
Despeses no subvencionables: no es consideren despeses subvencionables els
tiquets d’autopista o de pàrquing,  les despeses de telèfon o altres despeses la
realització de les quals no sigui clarament demostrable i estrictament necessària
per a l’edició de la publicació subvencionada. 
Tampoc  no  es  consideren  despeses  subvencionables  els  imports  satisfets  en
concepte d’IVA quan aquests tinguin el  caràcter  de deduïbles,  compensables o
repercutibles per part del sol·licitant de la subvenció. Així, el pressupost que es faci
constar en la sol·licitud no ha d’incloure l’import en concepte d’IVA.
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de
l’any de la convocatòria.

d) Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases
els  editors  (persones físiques i  jurídiques)  i  les  organitzacions no lucratives  de
l’àmbit de les comarques gironines. També hi poden concórrer entitats i editors que
no siguin de les comarques gironines si el tema o l’autor/a de la publicació objecte
de subvenció són d’aquest àmbit territorial.
Per  obtenir  la  condició  de  beneficiàries  de  les  subvencions,  les  persones
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.
No poden optar a aquestes subvencions: les administracions i entitats públiques,
les  empreses  públiques,  les  mancomunitats,  les  comunitats  o  associacions  de
municipis o els consorcis públics amb participació municipal, les persones físiques i
jurídiques contractades per gestionar produccions editorials impulsades pels ens

237

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



locals,  les  congregacions  i  institucions  religioses,  els  partits  i  les  associacions
polítiques,  els  sindicats,  les  coalicions  electorals,  els  grups  municipals  i  altres
estructures  d’ordre  similar,  les  associacions  de  pares  i  mares,  i  altres  entitats
d’ordre similar.

e) Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en
el  termini  que  s’estableixi  en  la  convocatòria.  Les  empreses  editorials  poden
presentar  un  màxim  de  dues  sol·licituds.  Els  autors,  els  editors  no  dedicats
professionalment a l’activitat professional i les entitats sense ànim de lucre poden
presentar una única sol·licitud de subvenció en cada convocatòria.
En  cas  que  els  sol·licitants  siguin  persones  físiques,  les  sol·licituds  es  poden
presentar, tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada
de Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la
legislació de procediment administratiu. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi
en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es poden utilitzar
els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que
s'especifiquen a la Seu electrònica. Cal formular les sol·licituds mitjançant el model
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona
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.

f) Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades són els següents:

a) Publicacions  editades  per  entitats  o  per  empreses  editorials  (persones
físiques  o  jurídiques)  que  es  dediquen  professionalment  a  l’activitat
editorial: 10 punts

b) Publicacions editades pels seus autors: 5 punts

Altres criteris de valoració:
a) L’interès  cultural  de  l’edició:  fins  a  10  punts.  S’avaluaran  els  aspectes

següents: a.1) valor documental, científic o literari de l’obra (fins a 5 punts),
i  a.2)  obra  relacionada  amb commemoracions o  efemèrides  culturals  (5
punts).

b) L’interès de l’edició en l’àmbit  territorial:  fins a 10 punts.  S’avaluaran els
aspectes  següents:  b.1)  publicacions  que  divulguin  els  valors  naturals,
culturals, socials i històrics de les terres gironines (5 punts), i b.2) vinculació
territorial de l’autor/a o autors (5 punts).

c) Les edicions o reedicions que suposin la recuperació d’obres exhauries o
difícilment trobables, o bé obres traduïdes per primer cop al català: 5 punts.
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d) Difusió i  comercialització de l’obra.  Es valorarà que el  sol·licitant  disposi
d’un  pla  de  comercialització  de  l’obra  i  una  estratègia  de  difusió  per
diferents mitjans: 5 punts.

e) Experiència editorial. Editors o entitats que realitzin activitat editorial amb un
mínim de tres anys d’antiguitat: 5 punts. 

Per  poder  optar  a  les  subvencions  les  sol·licituds  han  d’obtenir  una  puntuació
mínima de 15 punts.

g) Forma de determinar la quantia de les subvencions
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputen amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries del Centre Gestor de Comunicació Cultural de
l’estat de despeses de la Diputació de Girona.
L’import de les subvencions a distribuir entre els 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  són  les  que  es  determinen
específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es realitzi. S’avalua cada
sol·licitud,  d’acord  amb els  criteris  establerts  al  punt  6,  i,  atesa  la  qualificació
obtinguda,  el  pressupost  presentat  i  la  dotació  pressupostària  establerta  en  la
convocatòria,  es  determina  l’import  de  la  subvenció  a  atorgar,  així  com  el
percentatge que representa sobre el pressupost presentat per a l’edició del llibre.
L’import de la subvenció concedida ha de ser d’un màxim del 50 % del pressupost
presentat, i no pot ser superior als 2.500 euros. 
L’atribució  dels  imports  per  a  cada  sol·licitud  s’efectua  seguint  el  procediment
següent:  s’atorga  inicialment  a  cada  sol·licitud  l’import  màxim  que  segons  les
bases  específiques  es  pot  concedir  (50  % del  pressupost  presentat,  fins  a  un
màxim de 2.500 euros),  o  la  quantia  sol·licitada si  és inferior  a aquest  import.
Seguidament, es redueixen aquests imports de forma proporcional en funció de la
puntuació obtinguda. S’atorga l’import màxim que estableixen les bases a aquelles
sol·licituds que obtinguin la puntuació més alta, i es redueix proporcionalment el
tant per cent que escaigui d’acord amb l’import total a distribuir.

h) Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La  instrucció  i  l’ordenació  de  l’expedient  de  concessió  d’aquestes  subvencions
corresponen  al  Servei  de  Comunicació  Cultural  de  l’Àrea  de  Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació.
Les actuacions d’instrucció consisteixen en:

● 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 concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El  Servei  de Comunicació  Cultural,  en  vista de l’expedient  i  de  l’informe de la
Comissió  Avaluadora,  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  està  integrada  pels  membres
següents:
President:
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El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació.
Vocals: 
La cap del servei de Comunicació Cultural
El/La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un representant a la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot.

i) Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern de la
Diputació,  la  qual  ha  de  resoldre  definitivament  (si  escau,  en  diversos  actes)
l’atorgament de les subvencions. 
Es notifica la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també
als peticionaris la 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  des  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.

j) 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.

k) Justificació
11.1 Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han de presentar  la  justificació  pel  canal  electrònic  o telemàtic
mitjançant  el  model  de  compte  justificatiu  normalitzat  degudament  emplenat  i
signat.
En cas que els beneficiaris siguin persones físiques, la justificació es pot presentar,
tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de Sant
Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació
de procediment administratiu 
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació
de Girona, que s'especifiquen a la seu electrònica.
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a
l’actuació subvencionada que, d’acord amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar
el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors
corresponents.
En el  cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o
incomplets, es comunica a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.
Els beneficiaris han de justificar l’import total de la subvenció concedida. Si el cost
de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es manté en la
quantia atorgada inicialment. D’altra banda, es redueix la subvenció concedida en
el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada
sigui inferior a l’import concedit o bé s’hi incorporin conceptes no subvencionables.
La minoració s’efectuarà aplicant sobre el total justificat el percentatge establert en
l’acord  de  concessió  (tant  per  cent  que  suposa  l’import  concedit  respecte  del
pressupost presentat).
Es  reduirà  l’import  de  la  subvenció  quan  els  ingressos  obtinguts,  en  el  sentit
exposat a la base número 13, superin la despesa efectiva.
La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives
de les despeses justificades.
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Els beneficiaris de les subvencions han de lliurar al Servei de Comunicació Cultural
de la Diputació de Girona cinc exemplars de l’obra subvencionada, en el cas de
llibres impresos, en els quals ha de constar el suport de la Diputació de Girona.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que
calguin, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import
de la despesa subvencionable.
11.2. Termini
El termini de justificació de les subvencions atorgades finalitza el 15 de novembre
de l’any de l’aprovació de la convocatòria corresponent. En cas que coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitza el dia hàbil següent.
No es concedeixen ampliacions del termini de justificació.
11.3. Requeriment de la justificació
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, s’ha de
requerir el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la notificació formal, i se l’ha d’advertir que en cas que
no ho faci es revocarà la subvenció.

l) Pagament
El pagament de la subvenció s’ha de tramitar previ informe favorable de la persona
responsable del centre gestor.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el
compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

m) Compatibilitat de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre
tipus d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada

n) Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin han de ser a càrrec
de l’entitat respectiva.

o) Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi  aprovat  la  resolució corresponent,  els beneficiaris  no poden
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.

p) Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcialment les subvencions. En
aquest cas, el beneficiari té l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès
de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

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

● En cas  d’incompliment  d’altres  obligacions que  preveuen  aquestes
bases.

● Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El  servei  de  Comunicació  Cultural  ha  de  tramitar,  si  escau,  els  expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta
de  Govern  de  la  Diputació  és  l’òrgan  competent  per  adoptar  els  acords
corresponents.

q) 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
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contractació  es  realitzi  amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.    
Tampoc no es pot concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

r) 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 27d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin
establertes  perla  Llei.  La  legitimació  del  tractament  es  fonamentarà  en  el
compliment  d’una  missió  d’interès  públic  (article  6.1  e  del  Reglament)  i
d’obligacions legals (article 6.1 c). En casque la tramitació de la sol·licitud impliqui
la comunicació de dades d’altres persones ala 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, espot consultar a la
seu electrònica de la Diputació de Girona.

s) Verificació i control
Els  comptes  justificatius  que  compleixin  els  requisits  establerts  per  aquesta
Diputació  s’entenen  com  a  documents  suficients  per  acreditar  el  destí  de  la
subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació  que  pugui  efectuar  la  Diputació  i  a  qualsevol  altra  actuació  de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació
que se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.

t) Obligació de difusió i publicitat
Els  beneficiaris  han  de  fer  constar  expressament  el  suport  econòmic  de  la
Diputació de Girona en la pàgina de crèdits de l’edició subvencionada.
També s’ha de fer constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions
dels actes de presentació i en qualsevol altre material que s’editi per a la difusió de
les edicions subvencionades. A l’efecte de comprovació, cal fer arribar aquestes
invitacions  o  altres  materials  al  Servei  de  Comunicació  Cultural
comunicaciocultural@ddgi.cat.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què,
per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

 Si encara és possible el seu compliment en els termes establers, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes  en  un  termini  no  superior  a  quinze  dies,  amb  l’advertència
expressa  que  aquest  incompliment  pot  comportar  la  revocació  de  la
subvenció.

 Si  pel  fet  d’haver-se  desenvolupat  les  activitats  afectades  per  aquestes
mesures  no  és  possible  complir  l’obligació  esmentada  en  els  termes
establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que
aquestes  permetin  donar  la  difusió  del  finançament  públic  rebut.  En  el
requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un
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termini  no  superior  a  15  dies  perquè  les  adopti,  amb l’advertència  que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

u) Altres obligacions dels beneficiaris
a)  Complir  l’objectiu,  executar  el  projecte,  fer  l’activitat  o  adoptar  el

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

convocatòries de subvencions o ajuts,  o en els  processos derivats
d’aquestes convocatòries.

En  particular,  les  persones  beneficiàries  de  subvencions  o  ajuts  públics
assumeixen les obligacions següents:

243

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



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

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

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

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

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta és aplicable el
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions
que  preveu  l’article  84  pel  que  fa  a  beneficiaris  d’ajuts  públics,  sens  perjudici
d’aquelles  altres  possibles  conseqüències  previstes  a  la  legislació  vigent  en
matèria de subvencions.

w) Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

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

reglament de la Llei general de subvencions.
- El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel

Decret 179/1995, de 13 de juny.
- L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
- Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.

Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o
del subjecte. 

x) 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.

y) Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació
o derogació. 
Disposició addicional primera
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
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
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primera sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Disposició derogatòria
Quan entrin  en vigor  aquestes bases,  quedarà derogada qualsevol  altra norma
anterior, del mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes
bases.”

Segon:  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  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.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

29. Aprovació  de  les  bases  de  subvencions per  a  edicions  d'interès  local
editades  per  ajuntaments.  Comunicació  Cultural-2020/X020100/9980

El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019, té
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.  Aquest   Pla  té  un  contingut  programàtic  i  la  seva  efectivitat  queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a
edicions d’interès local editades per ajuntaments.

La Diputació de Girona,  a través del  Servei  de Comunicació Cultural  de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica
d’ajuts  destinada  als  ajuntaments  de  les  comarques  gironines  per  a  l’edició  de
publicacions de temàtiques relacionades amb els municipis i/o d’autors/es locals.

L’objecte d’aquestes Bases específiques és, d’acord amb el que preveu l’Ordenança
general  de  subvencions  i  el  Pla  Estratègic  de  subvencions  de  la  Diputació,
l’atorgament de subvencions adreçades als ajuntaments de les comarques gironines,
als organismes que en depenen o a les entitats municipals descentralitzades, per a la
publicació de llibres d’interès local.
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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  publicacions
d’interès local editades per ajuntaments.

D’acord  amb els  antecedents exposats,  la  Comissió  Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l'acord següent:

Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a
publicacions d’interès local editades per ajuntaments, el text de les quals es transcriu
literalment a continuació: 

“BASES  ESPECÍFIQUES  REGULADORES  DE  SUBVENCIONS  PER  A
PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS 

1. Objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació
de la Diputació de Girona per finançar la publicació de llibres d’interès local editats pels
ajuntaments de les comarques gironines.
Són  objecte  d’aquestes  subvencions  les  publicacions  d’interès  local  editades  pels
ajuntaments de les comarques gironines, en suport paper o en suport electrònic, que
tinguin un mínim de 48 pàgines més les cobertes (excepte els llibres infantils, de teatre
o poesia, còmics o novel·les gràfiques, cançoners i llibres digitals) i que incloguin el
número de dipòsit legal corresponent.
Queden exclosos de  subvenció  els  catàlegs  d’exposicions  el  contingut  literari  dels
quals sigui una part minoritària del conjunt, les revistes, els butlletins municipals, els
programes de festes, els plànols, els fullets, les reimpressions, etc. Aquests supòsits
són enumeratius i ampliables. Així mateix, la Comissió Avaluadora podrà reconsiderar,
si escau, els supòsits establerts, ateses raons d’oportunitat.

2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es
presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne una prelació d’acord amb
els criteris de valoració establerts en aquestes bases. La convocatòria l’aprovarà la
Junta de Govern de la Diputació de Girona.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’altres  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  poden  al·legar  com  a
precedent.

3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es  consideren  despeses  subvencionables  aquelles  que,  de  manera  inequívoca,
responguin  a  la  naturalesa  de  l’objecte  d’aquestes  bases,  resultin  estrictament
necessàries i es realitzin en el termini i en les condicions que determinen aquestes
bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu
valor de mercat.
Despeses subvencionables: les relatives a l’edició de les publicacions (retribucions als
autors,  treballs  de disseny gràfic,  impressió,  maquetació,  enquadernació,  correcció,
etc.).
Tot i que no es requereix la presentació de factures justificatives, només es consideren
despeses imputables a la publicació subvencionada aquelles demostrables mitjançant
una factura el destinatari de la qual sigui el beneficiari de la subvenció (ajuntament,
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organisme  autònom,  entitat  municipal  descentralitzada,  etc.).  Així  doncs,  no
s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de treballadors.
Despeses  no  subvencionables:  No  es  consideren  despeses  subvencionables  els
tiquets d’autopista, les despeses de telèfon o altres despeses que no siguin clarament
demostrables  ni  estrictament  necessàries  per  a  l’edició  de  la  publicació
subvencionada.
Tampoc no es consideren despeses subvencionables els imports satisfets en concepte
d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de deduïbles, compensables o repercutibles per
part de l’ens sol·licitant de la subvenció.
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior a la convocatòria al 15 de
novembre de l’any de la convocatòria.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els
ajuntaments  i  els  organismes  que  en  depenen,  així  com  les  entitats  municipals
descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines.

5. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar a la Diputació pel canal electrònic o telemàtic i en el
termini que s’estableixi en la convocatòria. Cada peticionari podrà presentar una única
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 s’ha de presentar  per  l’EACAT a la  Diputació en el  termini  que es
determini  en  la  convocatòria.  Cal  formular  les  sol·licituds  mitjançant  el  model
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona.
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 deixaran sense efecte aquest tràmit des del moment en
què es  coneguin,  prèvia  audiència  de la  persona interessada,  i,  en  conseqüència,
comportaran la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

6. Criteris de valoració
Els criteris que serveixen per valorar les sol·licituds presentades són els següents:
— Publicacions editades per entitats municipals descentralitzades (EMD) i ajuntaments
de menys de 2.000 habitants: 30 punts.
— Publicacions editades per ajuntaments de 2.000 habitants o més: 20 punts. 

Interès cultural  de l’edició: fins a 10 punts. a.1) Edició de treballs de recerca o
d’alta divulgació sobre la història, el patrimoni i la vida local del municipi: 10
punts; a.2) Edició d’obres de divulgació de temes relacionats amb el municipi o
d’altres tipologies: 5 punts.

Edicions relacionades amb commemoracions o efemèrides d’interès cultural o amb
motiu de premis literaris del municipi: 5 punts.

Edicions d’autors locals o vinculats al municipi: 5 punts.
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima
de 25 punts.

7. Forma de determinar la quantia de les subvencions
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec a
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les aplicacions pressupostàries del centre gestor de Comunicació Cultural de l’estat de
despeses de la Diputació de Girona.
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria.
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci. S’avaluarà cada
sol·licitud,  d’acord  amb  els  criteris  establerts  al  punt  6  i,  atesa  la  qualificació
aconseguida,  el  pressupost  presentat  i  la  dotació  pressupostària  establerta  en  la
convocatòria,  es  determinarà  l’import  de  la  subvenció  a  atorgar,  així  com  el
percentatge que representarà sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de
la subvenció concedida serà d’un màxim del 50 % del pressupost presentat i no podrà
ser superior a 3.000 €.
L’atribució  dels  imports  per  a  cada  sol·licitud  s’efectuarà  seguint  el  procediment
següent: S’atorgarà inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que segons les bases
específiques,  es pot  concedir  (50 % del  pressupost  presentat,  fins a un màxim de
3.000  €),  o  la  quantia  sol·licitada  si  és  inferior  a  aquest  import.  Seguidament,  es
reduiran aquests imports de manera proporcional en funció de la puntuació obtinguda.
S’atorgarà  l’import  màxim  que  estableixen  les  bases  a  aquelles  sol·licituds  que
obtinguin la puntuació més alta,  i  es reduirà proporcionalment el  tant  per cent  que
escaigui d’acord amb l’import total a distribuir.

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 Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen: 
-La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari
establerts en aquestes bases.
-L’avaluació  de  les  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 concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei de Comunicació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora, formularà la proposta de resolució, motivada degudament, la qual haurà
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
quantia  d’aquesta,  així  com la  relació  dels  sol·licitants  exclosos,  en la  qual  caldrà
indicar la causa de l’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:
President:
El  president  de  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació
Vocals: 
La cap del servei de Comunicació Cultural
El/la responsable de la gestió administrativa d’aquesta línia de subvencions
Els  grups polítics  de la  Diputació de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació
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La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern de la
Diputació, la qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament de
les subvencions. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de
les  sol·licituds.  Un  cop  transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  adoptat  la
resolució,  els sol·licitants hauran d’entendre desestimades les seves sol·licituds per
silenci administratiu.

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació per l’EACAT, mitjançant el model de
compte  justificatiu  normalitzat,  degudament  emplenat  i  signat,  juntament  amb cinc
exemplars de l’obra subvencionada. A la pàgina de crèdits de l’obra haurà de constar
el suport de la Diputació de Girona.
A l’efecte  de  la  justificació  es  podran  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.
En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  fossin  incorrectes  o
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el cost de
l’objecte  subvencionat  finalment  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la
quantia. Si l’import justificat és inferior, la subvenció es mantindrà en la quantia sempre
que la despesa realitzada sigui igual  o superior  al  50 % del pressupost  presentat.
Quan la reducció de la despesa és superior  al  50 % del  pressupost  presentat,  es
minorarà  la  subvenció  aplicant  sobre  el  total  justificat  el  percentatge  establert  en
l’acord de concessió (tant per cent que suposa l’import concedit respecte al pressupost
presentat).
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base número 13, superin la despesa efectiva.
Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.
11.2  Termini 
El termini per justificar les edicions subvencionades finalitzarà el 15 de  novembre de
l’any  de  la  convocatòria.  En  cas  que  coincideixi  en  dissabte  o  festiu,  el  termini
esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini de justificació.
o 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
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El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.
No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  abans  d’haver  presentat  el
compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

14. Subcontractació
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions
Els  beneficiaris  no podran demanar  un canvi  de l’objecte  o  destí  de  la  subvenció
atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament,
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La  Diputació  de  Girona  podrà  revocar  totalment  o  parcial  les  subvencions,  amb
l’obligació  per  part  del  beneficiari  de  retornar  l’import  rebut  i  de  pagar  l’interès  de
demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Supòsits  previstos  en  l’article  37  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,
general de subvencions.

b) Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

Els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides
seran  tramitats  pel  servei  de  Comunicació  Cultural,  i  correspondrà  a  la  Junta  de
Govern de la Diputació de Girona l’adopció dels acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades amb persones o entitats amb les quals estiguin vinculats, llevat que la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  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
27d’abril  de  2016  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes perla
Llei.  La  legitimació  del  tractament  es  fonamentarà  en  el  compliment  d’una  missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En
casque la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones
ala  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,
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espot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
19. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts  per  la  Diputació de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació  que  pugui  efectuar  la  Diputació,  i  a  qualsevol  altra  actuació  de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona a la pàgina de crèdits de l’edició subvencionada. 
També es farà constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions dels actes
de presentació i en qualsevol altre material que s’editi per a la difusió de les edicions
subvencionades.  A l’efecte  de comprovació,  caldrà  fer  arribar  a  l’adreça de correu
electrònic  del  Servei  de  Comunicació  Cultural  els  materials  de  difusió  dels  llibres
subvencionats.
Si s’incompleix aquesta obligació,  i  sense perjudici  de les responsabilitats que,  per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  general  de subvencions,  puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

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

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

21. Altres obligacions dels beneficiaris
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’edició i  el  compliment  de la  finalitat  que determinen  la
concessió o el gaudi de la subvenció.

c) En cas que el títol de l’edició subvencionada sigui finalment diferent al que
figura en la sol·licitud presentada, s’ha de notificar per escrit a la Diputació
de  Girona  i  acreditar  que  es  tracta  del  mateix  projecte  editorial
subvencionat.

d) 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.

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

f) 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.

g) Reintegrar  els  fons  rebuts  en  els  supòsits  previstos  en  la  legislació
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aplicable.
h) Aportar  un  certificat  del  secretari  o  la  secretària  que  acrediti  que  la

contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8
de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  i  la  resta  de  normativa
vigent en matèria de contractació administrativa.

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

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

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

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

convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes
convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen
les obligacions següents:

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

b) No  sol·licitar,  directament  o  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 dugui
a terme per al seguiment o l’avaluació del compliment de les obligacions
establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació  que  els  sigui  sol·licitada  per  a  aquestes  finalitats
relacionades amb la percepció de fons públics.

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta serà d’aplicació el
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sense perjudici d’aquelles
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altres  possibles  conseqüències  previstes  en  la  legislació  vigent  en  matèria  de
subvencions.

23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
d) El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació  de
Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la
matèria o del subjecte. 

24. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.

25. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona,  i  seran  vigents  fins  que  se  n’acordi  la
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 sobre els recursos que s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Disposició derogatòria
Quan  entrin  en  vigor  aquestes  bases,  quedarà  derogada  qualsevol  altra  norma
anterior,  del  mateix  rang o  inferior,  en  tot  allò  que  s’oposi  al  contingut  d’aquestes
bases.”

Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de vint dies hàbils, d’acord amb
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  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.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

JUNTA DE PORTAVEUS

El senyor President, pren la paraula i manifesta que passaríem a un tema de Junta de
Portaveus, els temes de Junta de Portaveus, però aquest cas, el punt número 30, és
l’aprovació  de  la  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  interadministrativa  entre  el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió
del centre de dia de Les Bernardes. El primer que els demanaria és que com és un
punt que va passar per urgència a la Junta de Portaveus, el ratifiquéssim per la seva
inclusió. Queda ratificat?
I,  per  tant,  seria  aprovar  la  pròrroga  d’aquest  conveni  de  col·laboració
interadministrativa que ja fem amb el Departament de Treball  i  Afers Socials de la
Generalitat i que, en tot cas, per al 2021, són 30 places a 446.869,50 € import màxim,
que  hauria  de  satisfer  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la
Generalitat a la Diputació, que ja és una qüestió històrica que no té res a veure amb
SUMAR,  sinó  que  té  a  veure  amb la  mateixa  Diputació.  Hi  estarien  d’acord,  amb
aquesta ratificació? Sí?

La corporació ratifica per unanimitat la inclusió a l’ordre del dia de la proposta provinent
de la Junta de Portaveus següent:

30.  Aprovació pròrroga del conveni de col·laboració interadministrtiva entre
el  Dept.  de Treball,  Afers Socials i  Famílies i  la Diputació de Girona per a la
gestió  Centre  de  dia  Les  Bernardes  de  Salt,  CN/3987.  Acció
Social-2020/X020200/10001

“En  data  20  de  desembre  de  2019  es  va  signar  un  conveni  de  col·laboració
interadministrativa entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la gestió integral del Centre de dia
per a gent gran Les Bernardes de Salt, per un període que s’inicia l’1 de gener de 2020
i fins al 31 de desembre de 2020, CN/3987 (exp. 2019/7985).

La clàusula cinquena reguladora de la vigència del conveni estableix la possibilitat que
si les dues parts ho acorden, sigui perllongat per anys successius fins un màxim de 4
anys més, sent la vigència de l’addenda de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.

Atès  que  la  Diputació  de  Girona  té,  entre  les  seves  funcions,  donar  suport  als
municipis  de les comarques de Girona amb l’objectiu  que tots  els  ciutadans de la
demarcació,  especialment  els  més  desfavorits,  disposin  d’uns  serveis  públics  de
qualitat.

Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’1 any més,
des  de  l’1  de  gener  al  31  de  desembre  de  2021,  el  conveni  de  col·laboració
interadministrativa  servei  referit  amb  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
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Atès que la proposta no va arribar a temps de ser informada per part dels membres de
la Comissió Informativa d’Acció Social, tot i que a la Junta de Portaveus es va poder
informar als seus membres de la presentació de la proposta.

Atès que el motiu de la urgència en l’aprovació de la pròrroga per aquest Ple es basa
en el propi requeriment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de què la
pròrroga s’aprovi amb una antelació suficient i mínima al de la finalització de l’any en
curs, atès que l’encàrrec per part de la Generalitat de Catalunya a favor de la Diputació
de Girona de la gestió integral del Centre de dia Les Bernardes comporta la continuïtat
del servei a partir de l’1 de gener de 2021, de conformitat amb el pacte segon de la
pròrroga del conveni.

Atès  que  l’article  82.3  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats
Locals estableix que el president pot incloure a l’ordre del dia, per raons d’urgència
degudament motivades, assumptes que no hagin estat prèviament informats per part
de la respectiva comissió informativa, amb el requisit que el ple ratifiqui, amb caràcter
previ, la seva inclusió a l’ordre del dia.

Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació i vist
l’informe del  centre  gestor,  es  proposa  al  Ple  de  la  Diputació  l’adopció  de  l’acord
següent:

PRIMER.  RATIFICAR  la  urgència  i  la  inclusió  a  l’ordre  del  dia  de  la  proposta
d’aprovació  de la  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  interadministrativa  entre  el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona per a la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les
Bernardes de Salt.

SEGON. APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona per a la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les
Bernardes de Salt, CN/3987 (exp. 2020/10001), el contingut de la qual es reprodueix
de forma íntegra a continuació:

“Pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  interadministrativa  entre  el  Departament  de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona
per a la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les Bernardes, a Salt
D’una banda, el senyor Oriol Amorós i March, secretari general del Departament de
Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  en  virtut  del  nomenament  efectuat  per  Decret
137/2020, de 17 de novembre, publicat al DOGC núm. 8275 de data 19.11.2020, en ús
de  les  facultats  previstes  a  l’article  1.2  de  la  Resolució  BEF/573/2006,  de  data
1/03/2006, de delegació de competències de la persona titular del Departament de
Benestar Social i Família (actualment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
en diferents òrgans del Departament.
D’una altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de
la Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en
virtut  de les facultats  conferides per acord del  Ple de 17 de desembre de 2019,  i
assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
INTERVENEN
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Ambdues  parts,  en  l’exercici  de  les  seves  funcions  que  els  hi  estan  legalment
atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal i necessària i obligant-se en
els termes d’aquest document.
EXPOSEN
Primer.- Que d’acord amb el que preveu l’article 41.1 i 41.2 de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre,  de  serveis  socials,  s’han  d’establir  mecanismes  de  cooperació
interadministrativa entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de
serveis  socials.  Que aquest  conveni,  resta exclòs de l’àmbit  de la  contractació del
sector públic d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Segon.- D’acord amb el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del
Departament  de Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  (en endavant  DTASF)  es  crea la
Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que  li  correspon  l’exercici
de  les  atribucions  pròpies  de  l’Administració  de  la Generalitat,  entre d’altres, en
els  següents  àmbits:  serveis  socials,  gent  gran,  persones  amb  discapacitat  i
dependències, equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials o la inclusió
social.
Tercer.-  El DTASF és titular de l’ equipament del servei social d’atenció a la gent gran
Centre de dia Les Bernardes, situat al ubicat al  carrer Sant Dionis número 42, del
municipi de Salt.
Quart.-  Que  la  Diputació  de  Girona  té,  entre  les  seves  funcions,  donar  suport
als  municipis  de  les  comarques  de  Girona  amb  l’objectiu  que  tots  els  ciutadans
disposin d’uns serveis públics de qualitat. Així  doncs, la Diputació és una eina que
mitjançant  el  suport  als  ajuntaments  pretén  millorar  la  vida  dels  ciutadans  de  la
demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits.
Cinquè.- El DTASF i la Diputació de Girona estan vinculats per conveni signat el 20 de
desembre de 2019 amb vigència fins a 31 de desembre de 2020, amb la possibilitat de
ser prorrogat de manera expressa i per anys successius fins a un màxim de 4 anys
més. 
I, per l’exposat, ambdues parts subscriuen la present pròrroga de conveni obligant-sen
els termes que estableixen els següents:
PACTES
Primer. Objecte
La present pròrroga de conveni de col·laboració té per objecte que la Diputació de
Girona  dugui  a  terme la  gestió  integral  del  Centre  de  dia  Les  Bernardes,  a  Salt,
titularitat  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  d’acord  amb  les
següents especificacions. 
Segon. Vigència
La present  pròrroga de conveni  serà  d’aplicació  des del  dia  1  de  gener  al  31  de
desembre de l’any 2021.
Tercer. Règim Econòmic
El preu mòdul 2021 serà pels mateixos imports de l’any 2020:

CENTRE PLACES
DIES
2021

MÒDUL 2021
No subjecte IVA

TOTAL 2021                 
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CD LES BERNARDES 30 365 40,81 € 446.869,50 €

L’ import màxim a pagar pel DTASF per la pròrroga d’enguany, pel total de places del
Centre  de  dia,  serà  de  446.869,50  €  (no  subjecte  a  IVA),  a  càrrec  de  la  partida
pressupostària D/227000700/315F/0000 i el centre gestor BE1391.
En  cas  que  durant  la  vigència  d’aquest  conveni  es  modifiquin  les  tarifes  vigents,
aquestes noves tarifes seran aplicables des de la seva entrada en vigor sense que
s’hagi de modificar el conveni, ajustant-se l’import de les reserves pressupostàries al
nou import.
La Diputació de Girona facturarà les places per estades reals.  La plaça vacant  no
podrà ser facturada.
La  plaça  reservada  es  facturarà,  des  del  dia  següent  a  la  producció  de  la  baixa
provisional amb reserva de plaça i fins el termini establert en la legislació vigent al 85%
del preu mòdul.
En  cas  d’utilització  del  centre  de  dia  en  caps  de  setmana  o  festius,  es  facturarà
exclusivament per estades reals.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies valora favorablement la necessitat
de  continuar  amb  la  col·laboració  en  els  serveis  que  es  presten  i  manifesta  la
inexistència de duplicitat de serveis.  
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document.
Pel Departament de Treball 
de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari General
Oriol Amorós i March
Per la Diputació de Girona
President de la Diputació de Girona
Miquel Noguer i Planas
Secretari General de la Diputació de Girona
Jordi Batllori i Nouvilas”

TERCER.  FACULTAR  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  per  a  la  signatura
d’aquesta  pròrroga  i  dels  documents  necessaris  per  a  la  seva  execució  i  per  a
l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de
qüestions que per llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i
normativa concordant, i en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de la
Diputació de 17 de desembre de 2019.

QUART. PUBLICAR la present pròrroga al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de
fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei
26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

CINQUÈ. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de
Girona.
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SISÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, SL.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

31. Moció del grup del PSC per promoure els Plans de recuperació amb Fons 
Europeus. 2020/A010101/10079

“Exposició de motius

Amb  la  perspectiva  de  contribuir  a  la  reparació  dels  efectes  econòmics  i  socials
causats per la pandèmia de coronavirus, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i
els dirigents de la UE han acordat un pla de recuperació que liderarà el camí cap a la
sortida de la crisi i establirà les bases per a una Europa més moderna i més sostenible
que encara el darrer trajecte abans de l’aprovació definitiva una vegada superades les
reserves i certificada l’adhesió d’Hongria i Polònia.

El pressupost a llarg termini de la UE, juntament amb la iniciativa NextGeneration -un
instrument temporal de recuperació, dotat amb 750 000 milions d’euros, que permetrà 
la Comissió obtenir fons al mercat de capitals- serà el major paquet d’estímul que mai
no s’hagi finançat a través del pressupost de la UE. Un total d’1,8 bilions d’euros, que
ajudaran  a  reconstruir  l’Europa  posterior  a  la  COVID-19  per  fer-la  més  ecològica,
digital i resilient.

Aquest nou pressupost a llarg termini augmentarà els mecanismes de flexibilitat per a
garantir  la  seva  capacitat  de  fer  front  a  les  necessitats  imprevistes.  És  doncs  un
pressupost preparat no només per a les realitats vigents sinó per a les incerteses del
futur.

Espanya rebrà 145.000 milions d’euros en ajudes incorporats al pla de recuperació
aprovat pel Parlament Europeu i els països de la Unió el passat dia 10 d’octubre. Poc
després el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar el dia 26 d’octubre  en la
XXIII Conferència de Presidents, que els Governs Autonòmics seran els encarregats
d’executar directament el 50% dels projectes del Pla de Recuperació per Europa. 

Així, les Comunitats Autònomes podran promoure projectes o programes de qualsevol
àmbit que s’executaran per mitjà de convenis marc entre els Ministeris i les Comunitats
Autònomes. Algunes de les àrees clau del Pla de Recuperació, que el Govern ja va
enviar  a  Brussel·les,  responen  a  competències  que  la  Constitució  reconeix  a  les
autonomies. És el cas, per exemple de les qüestions relacionades amb l’habitatge,
l’ensenyament,  les  polítiques  socials,  les  polítiques  actives  d’ocupació  o  les
mediambientals.

Prenent  com  a  base  el  desenvolupament  de  triangle  d’àmbits  essencials  que
configuren les polítiques socials, mediambientals i tecnològiques, les competències de
les  comunitats  autònomes  tenen  àmplies  possibilitats  de  desenvolupament  i  de
recorregut des d’un punt de vista de la política municipal. Així doncs, els Ajuntaments
hauran de formar part d’una manera activa del procés que estimularà l’arribada dels
fons europeus a Espanya i a Catalunya.
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La Diputació de Girona és l’administració competent per estimular, afavorir i orientar
els  municipis  en  la  direcció  més  adequada  perquè  puguin  desenvolupar  aquests
projectes. I,  per tant,  és també l’administració que ha d’impulsar i  donar suport als
Ajuntaments perquè  elaborin plans de transformació que afavoreixin el  compliment
dels objectius de recuperació establerts per la Unió a través del Pla de Recuperació
europea.

Atesa  aquesta  exposició  de  motius,  el  grup  socialista  de  la  Diputació  de  Girona
proposa l’aprovació al ple dels següents punts:

1. Que la Diputació de Girona elabori un pla de suport als Ajuntaments de les
comarques gironines que estimuli i impulsi la redacció de projectes que tinguin
cabuda en el Pla de Recuperació Europea i als fons que rebrà Espanya per
aquesta finalitat.

2. Que  la  Diputació  de  Girona  constitueixi  una  comissió  tan  per  a  la  difusió
d’aquest  pla  de  suport  com  pel  control  dels  projectes  presentats  pels
Ajuntaments amb la finalitat de garantir la seva viabilitat i, per tant, per garantir
el finançament als Ajuntaments que el sol·licitin.”

El senyor President, comenta que passaríem ja al punt 31, que és la moció del grup
del PSC. Passaré la paraula a la seva portaveu, a la senyora Sílvia Paneque.
La presidenta del grup del PSC, senyora Sílvia Paneque, manifesta: Serà el senyor
Fernández el portaveu.
El  senyor  President,  diu:  Ah,  doncs  el  senyor  Juli  Fernández,  perdoni.  Endavant,
senyor Fernández.
El  portaveu  del  grup  del  PSC,  senyor  Juli  Fernández,  intervé  i  manifesta:  Moltes
gràcies, president. Bé, aquesta moció que presenta el nostre grup avui vol ser una
moció, que en podríem dir, una moció preventiva; preventiva per instar al que és la
planificació  de  la  gestió  d’aquests  fons  que  ha  d’arribar,  aquests  140.000  milions
d’euros que han d’arribar a Espanya. Avui, per exemple, sembla que el Govern està
aprovant  les  directius  en  les  quals  s’ha  de  poder  gestionar  aquest  fons  per  a  la
recuperació. Un fons que queda clar que el 50 % de la gestió ha de correspondre a les
comunitats autònomes. Entenem, en el nostre grup, que en un moment com aquest,
aquesta crisi  sanitària,  que òbviament  està comportant  també una crisi  econòmica
importantíssima, segurament de les més importants que hem tingut en els últims anys,
quan tot just sortíem d’una altra crisi, del 2008. Aquella va tenir un component més
financer. Tot el que sigui injectar recursos públics per intentar incentivar la despesa
pública, també [...]  perquè alhora aquesta injecció ha d’intentar substituir  la manca
d’inversió privada, fruit de la pròpia crisi. Entenem que aquests recursos han de ser
positius i,  per tant,  el  nostre grup el  que proposa,  deixant  clar  que segurament el
Govern ja està treballant en aquesta qüestió, que alguna part dels projectes vindran
que s’han de gestionar per la pròpia comunitat autònoma, però molts vindran a petició
dels ajuntaments. Com que segurament que això, a més a més, tindrà una durada
bastant concreta del que ha de ser la seva [...], aprovació i execució. El que pretén el
nostre grup és posar una eina a l’abast de la Diputació perquè posi una eina a l’abast
dels ajuntaments, per això té aquests dos punts. El primer punt seria que la Diputació
elabori  un  pla  de  suport  als  ajuntaments  per  l’impuls  dels  projectes  i  pel  pla  de
reconstrucció. I una segona pota, que és la part aquesta de crear una comissió per a la
difusió d’aquest pla i, alhora, també, per garantir la viabilitat dels projectes. Intentar
donar aquest suport logístic i tècnic a aquells ajuntaments que demanin aquest tipus
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d’actuació.  Entenc  que  aquesta  proposta  va  molt  en  la  línia  del  que  està  fent
últimament la Diputació, que és aquest pla de serveis que hem vist, per exemple, en
aquest  plenari.  Hem  donat  forma  a  aquest  nou  pla  de  serveis  en  el  tema  de
participació, que són reivindicacions que els ajudarem a fer.  Està clar que aquesta
proposta  és  una  qüestió  extraordinària.  Seran  uns  recursos  que  vindran,  que  són
extraordinaris,  per tant,  segurament caldrà buscar fórmules extraordinàries per a la
gestió.  Per  això  també  s’està  modificant,  em  sembla,  molt  una  part  de  la  gestió
administrativa a l’hora de com contractem aquest tipus de serveis i productes. Per tant,
és una moció que ve amb aquesta clara voluntat, d’intentar que surti  una proposta
uniforme que la Diputació, deixant a part que sembla molt que costa que el Govern ja
està  fent  algunes  gestions,  perquè  d’això  ja  fa  temps  que  se’n  parla.  Penso  que
aquestes gestions que poden estar fent el Govern són compatibles amb el que s’aprovi
a la moció, amb aquests dos punts que incorporem. I aquesta és la voluntat del nostre
grup en aquest plenari.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Fernández. Alguna intervenció
dels grups? Sí? El senyor Motas?
El  portaveu  del  grup  Tots  per  l’Empordà,  senyor  Carles  Motas,  pren  la  paraula  i
manifesta: Sí, president, moltes gràcies. Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció,
però no volia deixar passar que se’m generen alguns dubtes que fa que no hi votem a
favor. Al primer punt no li veig cap problema quant al suport de la Diputació penso que
la Diputació ja és una institució que està per donar suport als ajuntaments. I penso que
qualsevol  ajuntament  que  tingui  una  inquietud  en  aquest  àmbit,  crec  que  tot  el
recolzament de la Diputació ja hi és. Entenc que aquesta és una feina que ja es fa. El
dubte  que  se’ns  planteja  és  més  en  el  segon  punt.  Quan  es  parla  de  crear  una
comissió per, segons diu la moció, per la difusió i pel control dels projectes presentats
pels ajuntaments amb la finalitat de garantir la seva viabilitat. Jo havia entès que els
recursos que ens arriben d’Europa... s’està creant una nova manera d’administrar-los
per tal de no generar processos que facin que aquestes ajudes siguin encara més
difícils o més burocratitzades. I a mi em dona la sensació que crear una comissió pel
control dels projectes... Jo no sé si com a ajuntament voldria que a mi la Diputació em
controli el projecte. Jo vull que la Diputació m’ajudi, però no que me’l controli. Que me’l
controli  si és viable o no. Vull que m’ajudi a qualsevol dels projectes, però no que
generi un control en els ajuntaments. Per això, davant d’aquests dubtes nosaltres hem
optat, la intervenció dels Grups Independents, per fer una abstenció en aquest punt.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Motas. Senyora Pèlach.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, pren la paraula i manfiesta: Sí,
moltes  gràcies.  Nosaltres  estem  a  favor  que  s’ajudi  els  ajuntaments,  a  presentar
projectes i treballar perquè aquests tinguin la qualitat necessària. Ens sembla perfecte.
En tot cas, però, presentant aquesta moció, precisament, el partit que governa l’Estat,
la veritat és que avui se’ns fa difícil votar-hi a favor. Perquè clar, el fet que es doni
aquest 50 % a les comunitats autònomes, que són aquests que demanen que arribin
als municipis, vol dir: primer, que el 50 % se’l queda l’Estat. Però, a més, segons hem
sabut, avui sortia publicat a la premsa, que a on anirà a parar aquest 50 % és sobretot
a l’oligarquia imperial espanyola. Llavors, nosaltres això ens preocupa, sincerament,
que aquesta sigui l’aposta d’un govern que es diu el més progressista de la història. Es
fa dir, eh. Doncs ens preocupa i no ho compartim gens. No ho compartim gens. I, per
tant, nosaltres el que no volem és tampoc, en aquesta moció, blanquejar el que fa
Madrid. I, per tant, ens abstindrem. Moltes gràcies.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Senyor Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies, senyor president, il·lustre diputat senyor Fernández. Vagi per endavant que
vostè parlava de bona voluntat  i  és que aquest  govern  ja  la  pressuposa,  la  bona
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voluntat de totes les mocions. Això ja ho donem per descomptat. Vostè feia servir un
adjectiu de mesura preventiva... Jo en una part de les coses més que preventiva, el
qualificatiu que utilitzaria és el de reiterativa o redundant perquè no es pot aprovar una
moció per cada cosa que anem fent. I aquí m’agradaria fer un històric, encara que
sigui breu, i  algunes reflexions. Significar que des del mes de novembre ja hi està
havent reunions entre les diputacions i els cabildos, a nivell de tot l’Estat. Precisament,
perquè  s’aflorin  i  perquè  es  puguin  manifestar  aquestes  reivindicacions  del  món
municipal en el sentit de una major claredat en la proposta i com arribarà als municipis.
En definitiva, quin haurà de ser el rol dels ens locals en el repartiment i la distribució
d’aquests fons europeus. Significar, també, que amb la Generalitat ens coordinem per
presentar projectes alineats amb els objectius de la Unió Europea. Bàsicament,  els
objectius  dels  fons són la  vida,  la  pesca,  la  salut,  l’agroalimentació,  la  cultura,  tot
l’àmbit  de  transició  ecològica,  que  és  important,  tots  els  projectes  d’energia,  de
rehabilitació, de mobilitat sostenible. Tots els projectes de digitalització, tant pel que fa
a PIMES i al sector privat com, també, la pròpia administració pública i tot el que fa
referència a la societat del coneixement, l’R+D; i tot el que és la recerca en el món
forestal, marítim, alimentari, etc. I, en definitiva, tots aquells conceptes d’innovació, de
transició ecològica, de transició digital i d’economia per a la vida. La Generalitat crea
CORECO,  que  és  l’informe  i  el  pla  per  a  la  reactivació.  També hi  ha  l’estratègia
Catalunya 2022, que és un grup d’experts que analitza els escenaris postcovid; i el
comitè d’assessors, Conexx-cat a Unió Europea, que és l’òrgan que identifica aquests
projectes. I reitero que nosaltres ens anem coordinant amb la Generalitat també per
poder  presentar  projectes,  com  deia,  alineats  amb  aquests  objectius  de  la  Unió
Europea.  Les diputacions i,  també, els ajuntaments estem treballant  per incorporar
projectes tant amb la Generalitat com amb diversos ministeris de l’Estat. Precisament,
per lligar  aquests projectes i  aconseguir  que els  fons arribin,  no tant  sols  a grans
projectes motors de l’Estat, com abans feia referència el grup de la CUP, sinó també
als municipis. Per tant, hi estem treballant i estem, penso, sent la veu del món local. I
vull  recordar  que  la  nostra  Diputació  té,  des  de  fa  una  pila  d’anys,  un  servei  de
programes europeus, que sempre està al costat dels ajuntaments. És a dir, el nostre
rol, el nostre core com a diputació sempre és estar al costat dels ens locals i del món
local. Aquesta és la nostra raó de ser principalíssima. N’hi ha moltes, però aquesta
frase  o  aquest  eslògan  que  gairebé  hauria  d’estar  al  frontispici  de  l’entrada
d’ajuntament d’ajuntaments nosaltres l’apliquem sempre. Però és que, especialment, i
reitero,  fa  anys  que  tenim  un  servei  de  programes  europeus  específic.  Per  tant,
sempre els assessorem, als ajuntaments, els acompanyem, els donem suport i  els
informem.  I  en  aquest  sentit  voldria  enllaçar  amb el  que  deia  l’il·lustríssim senyor
Motas,  que  deia:  «Nosaltres  som  una  administració  de  suport,  però  no  som  una
administració de control». Perquè a la vegada, també, creiem en la sobirania dels ens
locals i amb l’autonomia del món municipal. A la vegada ja els ajudem en la redacció
de projectes, i voldria recordar que des de fa una pila d’anys hi ha una convocatòria
anual per a la redacció de projectes i per a l’estudi de projectes que després aniran a
convocatòries europees. I a la vegada, nosaltres també, des de fa temps, hi posem
finançament.  I  cada any vostès coneixen,  igual  que jo,  els  pressupostos d’aquesta
corporació. Saben que una part significativa dels diners de la corporació, uns quants
milions d’euros, se’n van, precisament, al finançament de projectes europeus. Els 10
milions  d’euros  a  Vies  Verdes  o  tots  els  diners  que  destinem  a  conceptes  com
l’eficiència energètica, calderes de biomassa, projectes culturals, museus, etc. En les
previsions inicials de l’exercici 2020, per exemple, pel que fa als programes FEDER, hi
havia 13.241.171,05, que no és una xifra gens menor. Per tant, en aquest sentit, això
ja ho estem fent, ajudant-los i acompanyant-los i posant-hi finançament. I en aquest
sentit  també,  fins  i  tot,  des  de  fa  anys,  tenim no  només un  servei  específic  amb
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personal propi, sinó un diputat o diputada pròpia que s’encarrega precisament d’això.
El problema que tenim també és que en aquesta convocatòria i pel que fa a l’Estat
encara hi ha moltes incerteses i manca de claredat i no hi ha directius clares per part
de l’Estat.  I,  per tant,  en aquest  sentit,  a nosaltres el que ens agradaria és que hi
hagués més sensibilitat cap els ens locals. I, malauradament, tenim la percepció que
aquesta sensibilitat cap els ens locals no hi està sent. I els posaré un exemple recent:
hem sentit  a  parlar  molt  d’aquest  fons addicional  pels  ens locals  de 3.000 milions
d’euros.  I  permetin-me que sigui  una mica escèptic  perquè avui  som a dia  22 de
desembre  i,  per  tant,  queden  molts  pocs  dies  perquè  això  es  materialitzi,  i
probablement  no  s’acabarà  materialitzant.  A dia  d’avui  aquesta  és  la  realitat  més
palpable. Per tant, cal que el govern de l’Estat demostri aquesta sensibilitat cap al món
local. De moment no l’ha demostrat amb el fons addicional i no sabem si la demostrarà
amb els fons de l’Estat  perquè, d’entrada, ja ha dit  que si  els ens locals hi  ha de
participar; si de cas hi haurà de participar amb els que vagin a parar a les comunitats
autònomes, no amb els que es guardi al repartiment, que ja són el 50 %. Per tant,
sobre la  distribució dels  fons és on aquí  caldria  incidir.  Jo,  evidentment,  al  diputat
proponent em veig amb l’obligació de demanar-li, perquè la capacitat d’incidència dels
nostres grups no és tan significativa com, evidentment, el grup polític que ostenta la
presidència del govern de l’Estat i que és la força majoritària dins del govern de l’Estat.
Per tant,  en aquest sentit  i  per concloure, la moció considerem que és reiterativa i
redundant en el sentit que nosaltres ja tenim un servei de programes europeus que
sempre  fa  aquest  acompanyament.  Tot  el  que  suposi  afegir  no  suport  i
acompanyament i recursos i ajudar a fer projectes, sinó complexitat o control, nosaltres
no ho compartim. Creiem que hi ha d’haver aquesta sensibilitat cap als ens locals que,
de moment, no s’ha demostrat, que és aquí on cal incidir. I, malgrat això, dintre de tot,
nosaltres portem temps treballant-hi  però,  com deia,  aquestes incerteses i  aquesta
manca de claredat, i aquesta manca de directrius per part de l’Estat dificulten molt que
puguem avançar més. I reitero, per cada cosa que ja tenim un servei, pensem que no
podem anar aprovant una moció. Per totes aquestes qüestions que els he comentat,
l’equip  de  govern  votarà  en  contra  de  la  moció  presentada  pel  grup  del  PSC.
Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat; i moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyor Fernández.
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, manfesta: Sí, algunes reflexions
al  voltant  de  les  intervencions  dels  companys  i  companya  del  consistori.  Bé,  en
qualsevol cas, començaré per la última perquè també ha sigut la més llarga, senyor
Piñeira.
Bé, aquesta moció, en definitiva, no entra en la qüestió que vostè ha posat sobre la
taula sobre les incerteses.  Jo penso que...  espero que les  incerteses en la  gestió
d’aquest fons avui ho tinguem bastant més clar amb el decret que sortirà aprovat del
Consell  de Ministres.  És  una moció  que el  que busca,  una vegada es convoqui  i
tinguem clar com s’han de distribuir aquests recursos i de quina manera. La Diputació
com  sempre  ha  vingut  fent  quan  hi  ha  hagut  programes  concrets  com  aquest
programa. La Diputació participa activament en tots els programes, entre d’altres els
del FEDER, però estarem d’acord que aquesta convocatòria, o el que surti d’aquestes
línies, és totalment nova i que segurament tindrà condicionals diferents a la que hem
conegut fins ara. Així esperem tots, sobretot que la gestió administrativa no sigui tan
complexa com en alguns casos. Per tant, el punt número 1 de la moció, que parla de
què la Diputació habiliti uns mecanismes perquè quan tinguem clar com s’ha de fer,
doncs s’estigui a prop de l’ajuntament. Jo crec que això és compatible amb el que ja
s’està fent. No treu, en absolut, el que, ja ho he dit al principi, reconèixer que vostès
segur que ja ho estan treballant no només amb aquesta proposta, sinó amb altres
propostes  que  puguin  sortir.  Per  tant,  simplement  és  dir:  escolta,  nosaltres  volem
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deixar  molt  clar  que estiguem atents a  què quan això  surti,  la  Diputació  habilitarà
mecanismes per donar suport als projectes que puguin fer els diferents ajuntaments. I
el punt número 2, que semblava en cap cas... Clar, la Diputació dona serveis a tots els
ajuntaments de la nostra província. Però hi ha ajuntaments molt grans, grans que no
requereixen que li diguin si un projecte és viable o no. Però hi ha d’altres petits que
potser també necessiten aquest suport d’assessorament concret perquè, depèn del
que presentin, se li pugui fer un cop de mà a veure si realment aquest projecte té la
viabilitat per la qual els ajuntaments es postulen per fer aquesta actuació. Per tant, no
es tracta tant de fiscalitzar; però bé, en qualsevol cas, el vostre grup si ens haguessin
dit, escolteu, aquest punt número 1, número 2, perdó, l’eliminem. A nosaltres ningú, en
cap cas, ens ha fet aquesta proposta. Però, en qualsevol cas, també, tampoc he vist
que ara cap dels proponents hagin dit que volguessin qualsevol modificació per poder-
la aprovar. Està clar que la moció no prosperarà, però sí que, jo en aquest cas li diria al
senyor Piñeira que, en qualsevol cas, puc arribar a compartir el neguit que poden tenir
els ajuntaments perquè també he sigut alcalde i soc regidor sobre què passarà amb
aquests fons de 3.000 milions d’euros.  També, segurament,  que molts hauríem de
parlar sobre què va passar amb aquest primer fons que realment no es va arribar a
aprovar, finalment, sobre aquests famosos 5.000 milions d’euros. En qualsevol cas,
allò ja va quedar fora i, per tant, ara estem treballant per veure si realment aquests
3.000 poden arribar-hi. A mi, pel que jo sé, encara que no sigui abans de final d’any, el
Govern té mecanismes per poder habilitar durant el primer trimestre, si ho creu oportú i
la situació així es dona aquesta proposta. Bé, en qualsevol cas, ja ho dic, la moció no
anava tant en la qüestió de dir que el Govern no està fent, ja ho he dit al principi que
estava fent. Si que li dic al senyor Motas, bé, ja ho he dit una mica, aquest segon punt,
en cap cas, buscava fiscalitzar ajuntaments grossos, que sabem que tenen capacitar
per fer-ho, sinó que està més pensat per a aquells ajuntaments que més enllà dels
projectes, ens demanin si una qüestió pot ser viable o no. Però, en qualsevol cas,
també he vist que tampoc hi estaven totalment d’acord. I, bé, res més. En tot cas, veig
que la moció no prosperarà. En qualsevol cas, estarem atents a veure quin decret surt
i si veiem que qualsevol actuació que el nostre grup pugui aportar a la institució per
poder  estar  a  l’alçada  del  que  li  pertoca  per  donar  aquest  servei  addicional  als
ajuntaments, el nostre grup així ho farà. Per tant, gràcies per les intervencions.
El  senyor President,  manifesta:  Gràcies,  senyor  Fernández.  No sé si  vol  intervenir
algun altre portaveu. Senyor Piñeira.
El  portaveu  del  Govern,  senyor  Piñeira,  manifesta:  Moltíssimes  gràcies,  senyor
president. Entenc les reflexions que em formula l’il·lustre diputat senyor Fernàndez,
però reitero, i tres reflexions, i no voldria ser jo tampoc redundant o reiteratiu. 
Primera reflexió. Que la Diputació ajudi els ajuntaments i que això ho escrivim en una
moció... Per aquesta regla de tres, cada ple podríem aprovar cinc-centes mocions. És
com, una mica, perdoni l’expressió col·loquial, de descobrir la sopa d’all. És que la raó
de ser d’aquesta casa és ajudar els ajuntaments, i això ho fem en tots i cadascun dels
àmbits. Per tant, en aquest sentit, dir que la Diputació ajuda els ajuntaments, és que,
per aquesta regla de tres, cada ple podríem aprovar cinc-centes mocions.
Segona, i tampoc em voldria reiterar. També ho fem específicament en l’àmbit dels
programes europeus, on aquesta casa té una tradició de tenir un servei propi, tenir
personal  propi,  tenir  un  pressupost  propi,  tenir  uns  responsables  tècnics  i  polítics
propis, ajudar i acompanyar els ajuntaments, ajudar-los amb la redacció de projectes,
en  l’execució  dels  mateixos  i  posar-hi  finançament  en  diferents  àmbits  que
precisament, aquests àmbits, ja coincideixen en gran part, històricament, si mira els
projectes que presentem, amb alguns dels eixos estratègics que plantejava abans.
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Tercer, i tampoc sense ànim de reiterar-me, quan es parla de control, no pateixi que, si
hi ha alguna cosa que està controlada, són precisament els fons europeus. No pateixi
que, això, la Unió Europea, segur que se n’ocuparà.
I finalment, sobre la referència al fons addicional que deia, que vostè diu si s’aprovarà,
si no s’aprovarà, miri, no ho sé, penso que si s’acabés aprovant aquest fons addicional
pels  ajuntaments,  tots  estaríem  satisfets,  però  la  realitat  és  que  haurà  passat  tot
aquest 2020, segurament, i a dia d’avui, reitero, és evident que l’Estat té mecanismes
per incorporar coses per urgència, però de moment estem a dia 22 i encara no s’ha
aprovat.  Miri,  permeti’m només una cosa a títol anecdòtic.  Com que avui és 22 de
desembre, ahir era Sant Tomàs. Quan el dia de Sant Tomàs, en les poblacions que fan
alguna  festivitat,  llegeixen  l’evangeli,  segurament  és  un  fragment  de  la  Bíblia  que
vostès el recordaran perquè és molt famós. Quan Jesus s’apareix als apòstols, l’únic
que no hi és és Sant Tomàs, i quan li expliquen, ell diu: si jo no li puc posar la mà al
costat, si no li puc posar a la ferida, no m’ho creuré pas, si no m’ho veig no ho creuré, i
després,  la  següent  vegada,  quan  Jesus  es  torna  a  aparèixer  als  apòstols,  li  diu
precisament: vine i posa la mà a la ferida. És una manera, que això sempre es diu com
Sant  Tomàs,  si  no  ho  veig  no  m’ho  crec,  doncs  aquesta  és  una  mica  la  posició
d’aquest  govern,  que en aquest  sentit  és escèptic,  perquè reitero,  si  no ho veiem,
nosaltres no ens ho creurem i, per tant, els actes de fe, ja que ens apropem a les dates
nadalenques, sempre són bonics de fer, però en aquest cas nosaltres serem, més que
com la resta dels onze apòstols, serem com aquest dotzè, serem com Sant Tomàs, i el
dia que ho veiem i ho puguem tocar i puguem posar-hi la mà a dintre per veure que
això és una realitat, aleshores ens ho creurem. Mentrestant, ens haurem de moure
entre l’escepticisme i l’agnosticisme. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat.
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, intervé i respon: Sí, només per
fer un aclariment, una obvietat al senyor diputat. Bé, en qualsevol cas, jo, dogma de fe,
poc, perquè sóc de poca fe. En general, no és aquest el meu fort. És evident que vostè
i jo sabem de què parlem, en aquests moments. Vostè diu: és que la Diputació no pot
dir, faltaria més que no donés servei als ajuntaments. Clar que estem donant servei,
però estem parlant... la moció parla d’un pla concret d’impuls concret, que són la gestió
d’aquests 140.000 milions d’euros que vindran per fases i que el primer l’hi tocarà el
50 %. Per tant, no vulguem tampoc ser tant obvis, perquè aquí, evidentment, tots som
prou grandets i sabem de què parlem. Vull dir, la moció parla d’una proposta concreta,
d’uns projectes concrets per impulsar la reactivació concreta i que també tindran una
definició concreta sobre quins projectes es poden arribar a finançar. Per tant, ja entenc
que vostè ha volgut ser reincident d’això, però en qualsevol cas, jo aquí vull matar el
tema.  Escolti,  és  obvi  que  el  nostre  grup  té  aquesta  preocupació  d’intentar  donar
suport als ajuntaments amb aquesta nova llei que sortirà, que ja estem donant suport
amb altres línies, però en qualsevol cas, la obvietat no ve tant pel fet que faltaria més
que la Diputació donés servei, sinó perquè entenem que requerirà un esforç addicional
per totes les parts, perquè també el temps d’execució serà curt, i com més aviat ho
reactivem i com més aviat... vostè sap que com més aviat fiquem recursos al carrer,
voldrà dir generar economia i generar ocupació. Per tant, aquesta és la línia en què
anava la moció.
El senyor President, intervé i manifesta: Moltes gràcies, senyor Fernàndez. Queden
vistes totes les opinions. El que serà important és que, si aquests fons arriben, siguem
capaços d’aprofitar-los i això crec que està en l’ànim de tots i cadascun dels membres
d’aquest  plenari.  Per tant,  jo  he entès,  si  no vaig errat,  que hi  hauria vint  vots en
contra, tres abstencions, quatre vots a favor i, per tant, aquesta moció no prosperaria.
Estem d’acord?
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Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  rebutjada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 4 vots a favor del Grup Polític Grup Socialista de la
Diputació  de  Girona,  3  abstencions  dels  Grups  Polítics  Grup  Candidatura  Unitat
Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l’Empordà, i 20 vots en contra
dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya.

32. Moció  del  grup  de  la  CUP  per  l'impuls  d'una  Xarxa  d'atenció  al
Sensellarisme a les comarques gironines. 2020/A010101/10079

“Després de més d’una dècada arrossegant una important crisi residencial, la Covid-19
ha tingut i tindrà, entre les seves conseqüències també, un fort impacte en matèria
d’habitatge. Durant anys, el dret a l’habitatge s’ha vist fortament vulnerat i són moltes
persones que,  davant  la  impossibilitat  d’accedir  a  un habitatge digne i  assequible,
s’han vist  abocades a una gran precarietat habitacional i  fins i  tot  al sensellarisme.
L’impacte que la crisi ocasionada per la Covid-19 ha tingut sobre aquesta realitat ja
precària, ha estat enorme. 

D’una banda, el confinament ha evidenciat l’abast d’una realitat massa invisibilitzada i
ha obligat a oferir solucions temporals per poder confinar també qui no tenia casa. Uns
serveis de mínims que a més sovint s’han vist desbordats per la demanda. De l’altra,
les  conseqüències  en  l’economia i  l’ocupació  de  tot  plegat  han impactat  en  molts
sectors i perfils que han vist agreujada de cop i fortament la seva realitat. Persones
amb una situació relativament estable han passat  a conviure amb la incertesa i  la
precarietat  i  moltes  d’aquelles  que  ja  convivien  amb  la  precarietat  ocupacional  i
habitacional,  han  empitjorat  les  seves  condicions  fins  a  veure’s  abocades  al
sensellarisme. Es fa difícil donar dades a aquesta realitat poc quantificada, però és
innegable  l’important  augment  de  nous  casos  de  persones  sense  llar  ja  durant  el
primer confinament. El cas de l’incendi de la nau de Badalona fa tot just uns dies ha
posat de nou sobre la taula aquesta realitat i les múltiples cares de la mateixa. 

El  marc  legal  determina  que  els  municipis  tenen  atribuïdes  les  competències  en
serveis socials i han d’atendre les persones sense sostre procedeixin d’on procedeixin
i estiguin o no empadronades al municipi. 

El nostre sistema de serveis socials deixa en mans de l’administració municipal les
competències en matèria d’atenció a les persones sense llar. Tanmateix, és innegable
que les polítiques d’atenció i sobretot les de prevenció del sensellarisme sobrepassen
sovint l’àmbit administratiu i geogràfic municipal. Les polítiques migratòries i una llei
d’extrangeria  que  aboquen  a  la  irregularitat  i  neguen  drets  bàsics  a  una  nombre
important de persones que viuen al nostre país, i alhora una dinàmica especulativa i un
marc regulatori  que la facilita i que se sumen a les insuficients polítiques en habitatge
promogudes  per  totes  les  administracions,  o  fins  i  tot  la  manca  de  capacitat  per
garantir unes rendes mínimes que protegeixin de la pobresa, superen les capacitats
dels municipis, però alhora dificulten enormement l’accés a l’habitatge. Sense dubte,
prevenir i reduir el sensellarisme ens obliga a treballar en aquests àmbits.

Malgrat tot, des dels municipis es destinen recursos i s’ofereixen serveis per atendre
les persones sense llar o per prevenir aquesta realitat. A la nostra demarcació tenim el
Centre  d’Acolliment  i  Serveis  Socials  “La  Sopa”  de  Girona  que  ofereix  un  servei
residencial, però també altres serveis d’acollida i atenció que s’adapten les diferents
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realitats i necessitats de les persones sense llar d’arreu. A nivell residencial, La Sopa
gestiona també 6 pisos d’inclusió i 5 pisos de Housing First per a persones sense llar. 

Els pisos d’inclusió són habitatges habitualment compartits i  representen una etapa
més d’un  procés de  treball  i  inserció  social  que  fan  les  persones  sense  llar  amb
l’acompanyament  de  professionals  dels  serveis  socials,  formen  part  del  model
anomenat  en escala que preveu que es vagin assolint  una sèrie d’objectius i  fites
progressives com a requisit  per accedir a un habitatge. El Housing First,  en canvi,
representa un model d’atenció basat a facilitar un habitatge i acompanyament des de
l’inici del procés, ja que parteix de la idea que la seguretat d’un habitatge propi facilita
treballar  altres  àmbits  que  dificulten  la  inserció  social  de  les  persones  sense  llar.
Habitualment es consideren models complementaris en l’atenció al sensellarisme, que
permeten oferir serveis adaptats a les realitats i necessitats diverses de les persones
sense llar. 

En altres municipis, com també a Girona, existeixen també menjadors socials o espais
que s’habiliten per passar-hi la nit durant la temporada hivernal,  així com durant el
confinament alguns han habilitat equipaments públics per facilitar el confinament de les
persones sense llar. Alhora, arreu del territori, els serveis socials de base fan sovint
tant una tasca preventiva, com un acompanyament d’aquestes persones i s’ofereixen
solucions temporals com l’allotjament en hostals o altres equipaments durant algunes
nits. Els serveis que s’ofereixen són diversos i desiguals segons el municipi o comarca.
És innegable la capacitat d’atracció del sensellarisme dels municipis més grans i amb
més serveis, així com les reticències d’alguns a oferir més serveis per por a l’atracció
que puguin generar. Tanmateix, existeix un consens generalitzat en l’àmbit dels serveis
socials  en  reconèixer  la  importància  d’atendre  les  necessitats  socials  des  de  la
proximitat, sobretot per intentar mantenir els vincles de les persones amb el seu entorn
social. Alhora l’atenció dels sense sostre requereix una mirada global i un plantejament
de llarga durada des de la prevenció inicial fins al treball per evitar recaigudes. En
aquest  sentit,  és  important  recordar  que  sovint  hi  ha  aspectes  de  salut  mental  i
addiccions  que es  barregen amb la  realitat  de  les  persones sense llar  i,  per  tant,
l’enfocament multidisciplinar i la coordinació entre els diversos serveis socials i de salut
són claus en l’abordatge d’aquesta realitat.

Per la seva banda Generalitat de Catalunya està treballant en una estratègia per a
l’abordatge  del  sensellarisme.  De  moment,  en  el  marc  del  contracte  programa es
preveu una injecció de recursos a les àrees bàsiques de serveis socials i sobretot pel
desenvolupament del projecte Sostre 360 dirigit principalment a l’atenció integral de
joves d’origen immigrat i sense referents familiars.  

Per tot això, el grup de la CUP proposem al ple de la Diputació de Girona els següents
acords: 

PRIMER. -  Realització d’un estudi  que permeti  quantificar  i  fer  una diagnosi  de la
situació  dels  sense sostre a la  nostra  demarcació  i  previsió dels  mecanismes que
garanteixin una actualització periòdica de les dades principals. 

SEGON. - Realització de formació dirigida a personal tècnic i  representants polítics
locals  en  matèria  de  sensellarisme  i  de  campanyes  de  sensibilització  per  a  la
ciutadania en general. 
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TERCER. - Inici dels treballs per la creació d’una xarxa d’atenció local als sense sostre
a la demarcació de Girona liderada per la Diputació de Girona i en coordinació amb els
serveis  socials  bàsics,  els  serveis  actuals  d’atenció  a  les  persones sense llar  i  el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquesta xarxa ha de preveure com a
mínim:

● Subvencions i/o altres incentius als municipis per l’habilitació i manteniment de
pisos com a pisos d’inclusió i/o housing first. 

● Un equip tècnic multidisciplinar d’acompanyament que doni atenció a la xarxa
en  col·laboració  amb  els  serveis  socials  bàsics,  incloent  professionals  de
l’àmbit social i de l’àmbit de la salut i de coordinació i assessorament a la xarxa.

QUART.  -  Demanar  a  la  Generalitat  de  Catalunya  més  implicació  en  polítiques
d’habitatge com a eina de prevenció del sensellarisme.

CINQUÈ. - Demanar al govern de l’Estat un Pla de Prevenció del Sensellarisme que
abordi aspectes com la regularització de les persones, l’habitatge o mecanismes de
garantia de rendes.”

El senyor President, comenta que passaríem a una moció de la CUP de l’impuls d’una
xarxa d’atenció al sensellarisme a les comarques gironines. Té la paraula la diputada
d’aquesta formació, la senyora Laia Pèlach.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, pren la paraula i  manifesta:
Moltes gràcies. Bàsicament, el que demanem en aquesta moció és que es faci un pas
endavant i es comenci a treballar per impulsar una xarxa d’atenció al sensellarisme a
les comarques gironines. És un tema que ha sortit en altres ocasions en aquest ple.
Entenem  que  és  un  repte  pendent  d’aquesta  institució  i  creiem  que  ara  és  més
necessari que mai, perquè aquest sensellarisme, com explica la moció, va en augment
i també [...]  les nostres comarques no som diferents, segurament, en aquest sentit,
encara que,  actualment,  les dades de què disposem són insuficients i  es fa difícil
quantificar aquesta realitat. En tot cas, fins ara, és veritat que no podem dir que no
s’hagi fet res, en aquesta matèria. Sí que és veritat que s’han fet actuacions puntuals
per cobrir despeses puntuals, en aquest cas del centre de què disposem, la Sopa, o en
altres ocasions, potser altres petites actuacions, però és cert que és una competència,
és una responsabilitat que tenen els ajuntaments i que, per tant, té molt de sentit que
la Diputació doni suport als ajuntaments a poder desenvolupar aquesta responsabilitat.
A  més,  és  cert  que,  quan  parlem  de  sensellarisme,  la  majoria  d’experts  i  de
professionals,  el  que  diuen  és  que  és  molt  important  poder  fer  aquesta  atenció
localitzada, i no haver de forçar que la gent es traslladi per poder rebre atenció en
aquest tema. Per això entenem que cal el suport de totes les administracions i per
això, concretament, demanem, en el cas de la Diputació, que impulsi aquesta xarxa
amb dues accions molt concretes: demanem que s’obri una via de subvencions per
habilitar  tant  pisos  d’inclusió  com  pisos  de  housing  first perquè  creiem  que  són
complementàries  i  que  ajudarien  a  fer  aquesta  xarxa  més  localitzada,  més
descentralitzada,  i  poder  atendre,  per  tant,  les  persones  en  el  seu  entorn  més
immediat, on se senten... on tenen la seva xarxa social. Però també demanem que [...]
un equip multidisciplinari perquè pugui donar atenció a aquesta xarxa en col·laboració
sempre  amb  els  serveis  socials  de  base,  amb  els  serveis  socials  municipals  o
comarcals,  per  mantenir  aquest  contacte  de proximitat,  però,  alhora,  garantint  una
multidisciplinarietat,  una  expertesa,  que  és  difícil  garantir  des  dels  serveis  locals,
moltes vegades. Per tant, demanem, concretament aquesta petició a la Diputació, però
també hem volgut demanar la implicació tant de la Generalitat com de l’Estat, per fer
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polítiques, sobretot, de prevenció d’aquesta realitat del sensellarisme, que evidentment
a  ningú se li  escapa que  té  molt  a  veure  amb una  manca  de rendes  i  amb una
problemàtica que tenim al nostre país amb l’accés a l’habitatge. Per això demanem
tant  a  la  Generalitat  com a  l’Estat  que  treballin  també  en  aquest  sentit,  tant  fent
polítiques d’habitatge com amb una qüestió de regularització de les persones, que és
un  dels  problemes  també  importants  i  que  juguen  un  paper  important  en  aquest
sensellarisme, o també garantint rendes, que en moltes ocasions seria una política de
prevenció fantàstica per evitar  que la  gent  acabi  quedant  sense llar,  sense sostre.
Només demanem un pas decidit en aquest sentit. Creiem, com deia, que és un repte
que encara tenim pendent i pensem que fer una aposta en aquest sentit toca, i toca
també en la línia que dèiem, de donar suport als municipis. Llavors, demanem el vot a
favor seu en pro d’aquesta moció per tal que vagi endavant i  puguem començar a
treballar en aquest sentit. Moltes gràcies.
El  senyor  President,  manifesta: Moltes  gràcies,  senyora  Pèlach.  Per  part  dels
independents? Alguna paraula? Sí, senyor Motas.
El  portaveu  del  grup  Tots  per  l’Empordà,  senyor  Carles  Motas,  pren  la  paraula  i
manifesta: Moltes  gràcies,  senyor  president.  Nosaltres,  en  valorar  la  moció  que
presenta la CUP, l’enfoquem dins d’un dels problemes més extrems, que és el tema de
l’exclusió socioresidencial,  com és el sensellarisme. I com a solució, que també es
proposa a la moció, allò del housing first, crec que és una de les bones iniciatives en
aquest itinerari inclusiu que també es descriu a la moció i que crec que és positiva. El
que passa que nosaltres hem anat més enllà. Un dels problemes que tenim des dels
ajuntaments és que no tenim capacitat de tenir un parc públic d’habitatge. Com ho fem
per crear aquest habitatge públic? Públic, que no vol dir només habitatge social, sinó
poder compaginar les dues coses i com tenim aquest habitatge. Crec que el primer
pas abans de poder fer  l’espai  d’iniciar  aquestes activitats o aquestes solucions al
sensellarisme com el  housing first és tenir l’habitatge. Des dels ajuntaments, un dels
problemes que tenim és precisament aquest: com ho fem per tenir un parc d’habitatge
que doni resposta no només a aquestes persones, als sensellar, els que no tenen llar,
sinó també a altres col·lectius que són vulnerables, com podrien ser, per exemple, els
joves no emancipats,  com ho podem fer  per  ajudar  les  persones joves que volen
emancipar-se,  com ho fem per  ajudar  la  gent  gran que no està  ben allotjada,  les
víctimes de violència familiar o violència masclista, que també poden tenir aquestes
necessitats  d’habitatge...  Ens  trobem  que  també  tenim  altres  col·lectius,  com  les
persones  discapacitades  o  persones  amb  diversitat  funcional,  podríem  parlar  de
minories ètniques, podríem parlar d’immigrants, temporers, refugiats i demés. El que
nosaltres hem valorat és que potser ens caldria parlar d’habitatge en tot el seu conjunt
o com ho podem fer per ajudar els ajuntaments a les ciutats perquè creïn un parc
d’habitatge públic. Sé que molta de la problemàtica que tenim la podem anar resolent,
als  ajuntaments,  a  base  de  planejament  urbanístic,  però  els  ajuntaments,  un  dels
problemes que tenim, és que no som capaços de poder tenir no només el planejament
urbanístic, que sí que és una competència municipal per crear aquest tipus d’espais,
però si a més hem de comprar el terreny i després fer la promoció, veiem que això fa
que aquestes... crear aquest espai o crear aquest parc d’habitatge públic només des
de l’ajuntament es fa molt difícil. Per això, jo crec que necessitaríem una mesura molt
més àmplia, en aquest sentit. Estem parlant també de poder generar, no només des de
l’administració,  sinó col·laboració publicoprivada per tal  de generar almenys aquest
espai  per  poder  donar  resposta  no  només  a  un  col·lectiu  en  concret,  sinó  a  un
col·lectiu molt més ampli com aquest que els he comentat. El tema de l’habitatge és un
dels problemes que tenim als ajuntaments, un problema generalitzat que tenim tothom,
i que moltes vegades estem afrontant, els ajuntaments, de manera sola, individual i
sense molts dels recursos. Nosaltres estem d’acord amb les dues primeres parts, o
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alguna de les parts de la moció que es comenta, el que es proposa. Per exemple,
realitzar els estudis, tenir les dades correctes. En altres, la veiem una mica inconcreta.
Demanar  a  la  Generalitat  més  implicació...  Jo  concretaria  més  aquí.  Nosaltres
proposaríem que, si hem de parlar d’habitatge, fem-ho de manera general, fem-ho de
manera més àmplia. Com ho fem, per parlar d’habitatge? Com ho fem per ajudar els
municipis  perquè  creïn  aquest  parc  d’habitatge  públic  i  que  ells  mateixos  puguin,
després, seleccionar com afronten aquests col·lectius vulnerables que estic segur que
totes les ciutats tenen. Nosaltres creiem en una visió més a l’origen del problema i no
només a resoldre el problema d’un col·lectiu en concret, que per descomptat que és
necessari,  però crec que ens caldria  fer  un debat  més ampli  en quant  al  tema de
l’habitatge  i  com  poder  ajudar  els  municipis.  Nosaltres,  anuncio  que  farem  una
abstenció en aquest punt. Moltes gràcies, senyor president.
El  senyor  President,  manifesta: Moltíssimes  gràcies,  senyor  Carles  Motas.  Té  la
paraula,  per part  del  PSC, la  senyora Paneque.  Ah,  el  senyor Casellas,  endavant.
Endavant, senyor Casellas, perdoni.
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i manifesta: Sí,
gràcies,  senyor president.  Bé,  nosaltres anunciem que hi  donarem suport.  Em faig
també nostres les afirmacions que ha fet  la senyora Pèlach,  òbviament,  i  per això
donarem suport a la moció. També les reflexions de l’il·lustre diputat senyor Motas.
Nosaltres apuntarem aquí una reflexió i sense massa ànim de [...], està bé aquesta
moció, en el sentit que, entre tots hem de fer una mica pes. Tothom hi pot fer una mica
més  en  aquest  tema,  que  està  esdevenint  un  greu  problema,  especialment,
possiblement, per les ciutats més grans, però també per les pròpies persones. S’ha
estat parlant de col·lectius molt colpejats, col·lectius amb greus problemes de malalties
mentals,  en  molts  casos,  col·lectius  en  relació  al  que  dèiem,  els  joves  d’origen
immigrant, s’ha xerrat [...]. Les feines que s’estan fent, totes són bones, però...
El  senyor President,  intervé i  diu: Senyor Casellas, perdoni,  però el  sentim bastant
malament. És com si la veu anés i tornés. No sé si té el micròfon i si vostè s’hi aparta i
s’hi acosta.
El senyor Pere Casellas, respon: Bé, ho intento. És que m’he quedat sense bateria. Ho
estic fent amb el mòbil. A veure, provaré d’aixecar una mica més la veu, a veure si em
sentiu  bé.  Evidentment,  el  projecte  Sense  Sostre  360  està  bé,  però  el  contracte
programa s’hauria d’estructurar millor.  Això,  amb aquest estudi que ens proposa la
CUP crec que podrem incidir en les altres administracions, però especialment podem
considerar el que té a veure amb les ciutats al voltant de 50.000 habitants. A l’inici de
la Covid, per exemple, a Figueres es va haver d’habilitar un pavelló per poder allotjar
tota aquesta gent, qüestions que fan que el dia a dia es faci important i sigui complicat
trobar els recursos necessaris. Per tant, aquesta proposta d’estudi crec que ens pot
ajudar i pot ser una bona llavor. És evident que aquí hi ha problemes que són molt més
de fons, que tenen a veure, per exemple, amb la gestió que fa l’Estat i que en principi,
és a dir, aquests joves no acompanyats, o bé hi ha autorització perquè puguin anar a
treballar  i  fer  o  bé  se’ls  expulsa  o  s’habilita.  No  podem  estar  girant  l’esquena.
Necessitem respostes contundents per part de tots. Insisteixo, en el dia a dia en què jo
mateix em trobo, són gent afectada de malalties, són gent que voreja, en molts casos,
l’incivisme i això ens porta, i convindran vostès amb mi, ens porta sovint a situacions
de caldo de cultiu per posicions d’extrema dreta. Es confon malaltia mental, a vegades,
que té incivisme, amb inseguretat ciutadana. Tot això requereix que fem un esforç molt
gran per  poder  combatre,  per  poder  ajudar  aquesta  gent,  per  poder-los  treure  del
carrer, perquè, si no, anem a situacions que esdevindran molt més complicades en el
futur,  especialment  per  a  les  ciutats  més  grans  de  la  demarcació.  Per  tot  això,
nosaltres hi donarem suport. Ens agradaria també que, des del Govern, es fes i entre
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tots es pogués anar estudiant com hem de combatre aquest fenomen que cada dia és
més greu a les nostres ciutats. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora Pèlach.
El senyor President, manifesta:  Moltes gràcies, senyor Casellas, per l’esforç que feia
per poder-lo sentir. I ara, en nom del Govern, el senyor Piñeira té la paraula.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies,  senyor president,  il·lustre diputada senyora Pèlach.  Evidentment,  l’accés a
l’habitatge és un dels grans reptes de la nostra societat, i evidentment també, el cas
més extrem és el sensellarisme. Compartim també, des del Govern, que la viabilitat de
la creació de parc públic d’habitatge des de la iniciativa pública municipal no és fàcil si
s’ha  de  completar  tota  la  cadena.  Aquí  necessitem  sobretot  la  implicació  de  les
administracions superiors, de la Generalitat i de l’Estat, i evidentment també, sense la
col·laboració publicoprivada és molt difícil que això pugui ser una realitat. Ara bé, sí
que  m’agradaria  fer  unes  quantes  reflexions  en  el  sentit  que  el  departament  ha
incorporat la fitxa del sensellarisme als contractes programa amb les àrees bàsiques
de serveis socials. Això, a la pràctica, de facto, vol dir diners, perquè, evidentment, els
contractes programa, el que regulen són les aportacions que es fan a aquestes àrees
bàsiques de serveis socials i, per tant, en aquest sentit, el que es traduirà, aquests
contractes  programa  i  la  inclusió  d’aquesta  fitxa  del  sensellarisme,  és  en  poder
impulsar i  disposar de recursos pel sensellarisme a les diferents comarques. Quan
parlem de les diferents comarques, en el cas de la nostra demarcació, bàsicament
perquè, fins a dia d’avui, no és menys cert que s’ha seguit un model molt centralitzat, i
que el  que cal  precisament  és descentralitzar  aquests recursos,  evitar  que hi  hagi
intencions en espais com, per exemple, La Sopa i,  per tant,  valorar que el que és
important és que la gent es quedi a prop del seu lloc d’origen, on evidentment pugui
tenir sostre i, sobretot, integrar-se en els programes d’atenció i inserció social, i poder
iniciar  així  un  pla  de  vida,  però  al  seu  territori,  sense  necessitat  d’haver-ho  de
centralitzar tot aquí, a la ciutat de Girona o a l’entorn metropolità de Girona. Nosaltres,
precisament, en tots aquests projectes, voldria posar en valor que des del Dipsalut s’hi
col·labora,  concretament,  per posar un exemple, el  cas de La Sopa, mitjançant  un
conveni  de  180.000  €  on  hi  ha  la  coordinació  amb  els  serveis  territorials  de  la
Generalitat, el Dipsalut, per part de la Diputació i el propi Ajuntament de la ciutat i, per
tant, en aquest sentit, això ja s’està fent. I també voldria fer una reflexió. Abans ens
hem estat una estona del ple, precisament quan el senyor Piferrer parlava del fet que
la Diputació deixava de crear aquests ajuts a les llars d’infants, però precisament per
assegurar aquest pas en quatre o cinc municipis de la demarcació que tenen ZER, que
tenen menys de deu alumnes per llar d’infants, en aquest cas excepcional poder fer
aquest recorregut, especialment des del grup del PSC, la il·lustre senyora Pèlach... la
il·lustre senyora Paneque, i des del grup de la CUP, la il·lustre senyora Pèlach han
parlat precisament del que la Generalitat o les altres administracions, no havíem de
permetre que abdiquessin de les seves responsabilitats, o fins i tot em sembla que un
dels grups ha fet servir concretament aquesta paraula, i que per tant era la Generalitat
qui ho havia d’assumir quan estàvem parlant d’una cosa que era destinar-hi molts pocs
milers d’euros i molts pocs recursos i per una finalitat molt concreta. No entenc, en
aquests minuts o en aquestes desenes de minuts que portem de ple, què ha canviat,
perquè ara ens trobem que precisament  se’ns  demana que fem això.  Per  tant,  el
Govern, bàsicament respon el mateix: sí, les administracions en general, cadascú ha
d’assumir les seves responsabilitats. Nosaltres, evidentment, hi donem suport en tots
els programes que hi ha hagut dedicats a ajudar el sensellarisme, l’emergència social,
hi  és la  Diputació,  hi  és el  Dipsalut,  hi  és l’àrea d’acció social  que hi  ha dins del
Dipsalut de la demarcació... Els he posat l’exemple de La Sopa, però nosaltres som
aquesta administració de suport i d’acompanyament, però en aquest cas, com vostès
deien abans, nosaltres tampoc pretenem suplir la Generalitat, tenint en compte, com
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els deia, a més, que el tema de l’habitatge és un problema, per descomptat, molt més
global, però que sense voler defugir l’apartat concret del sensellarisme, reitero: això
està inclòs en els contractes programa, això es traduirà en recursos i s’està treballant
per aquest model més descentralitzat per no haver de concentrar tots els recursos a
l’entorn de Girona o a l’entorn d’espais com La Sopa. Voldria també posar en valor una
altra qüestió. En la moció es parla de moltes coses: de regularització de persones, de
garantia de rendes, d’habitatge...  Com a corporació,  tot  el  que és regularització de
persones o  la  garantia  de rendes,  òbviament  s’escapa del  que és  el  nostre àmbit
competencial. No tant així en matèria d’habitatge, on penso que, en els últims anys,
s’ha fet un avenç molt significatiu. Destacar, en aquest sentit, que l’àrea d’habitatge
cada vegada ha anat impulsant noves línies, tant d’estudis, plans i programes, com a
la vegada,  per  poder  mantenir  recursos al  territori  descentralitzats  d’oficines locals
d’habitatge i oficines locals comarcals d’habitatge, que destinem, des de fa uns anys,
una part de recursos a l’adquisició de nous habitatges precisament per fer polítiques
socials  d’habitatge  i  per  destinar-los  precisament  a  la  inclusió  social.  Ho  fem  en
matèria d’adquisició, ho fem també en matèria d’adequació i amb inversions per posar
aquests  pisos  al  dia.  Són,  en  aquests  moments,  2,4  milions  d’euros.  Aquest  any,
aquesta partida s’ha incrementat en 200.000 € de l’àrea d’habitatge, han augmentat
totes i  cadascuna de les línies en els darrers anys.  Ens agradaria destinar-hi  més
recursos,  sí,  per  descomptat,  com  en  tantes  i  tantes  coses  que  fem  des  de  la
corporació i, per tant, en aquest sentit, la voluntat aquesta hi és per part del Govern, i
penso que l’hem anat demostrant, però evidentment, els recursos són finits i, per tant,
no totes les partides es poden incrementar el  que a nosaltres ens agradaria. Però
reitero: pensem que aquesta moció no té sentit  que prosperi, tenint en compte que
això ja ho fa la Generalitat, ja ho té recollit, ja s’està treballant en aquest sentit, i em
costa d’entendre aquest canvi de criteri respecte el que es defensava abans, i penso
que, en matèria d’habitatge, nosaltres hem demostrat que hi érem, que hi som i que hi
serem,  i  que  en  tots  els  projectes  d’inclusió  social,  en  matèria  d’habitatge  i,  per
descomptat, de sensellarisme, la Diputació i especialment el Dipsalut, i fins i tot moltes
vegades,  s’ha  vehiculat,  en  els  últims  anys,  ho  recordo,  ajuts  de  Presidència;  a
vegades aquests tan criticats ajuts de Presidència serveixen per això, precisament per
atendre l’emergència i la necessitat social urgent i, per tant, en aquest sentit, penso
que  la  corporació,  aquesta  sensibilitat  ja  l’ha  demostrat.  Anuncio  que  el  grup  de
Govern votarà en contra de la  moció presentada pel  grup de la  CUP.  Moltíssimes
gràcies, il·lustre diputada i senyor president.
El senyor President, intervé i diu: Perdó. Sí? Ara em senten? Gràcies, dic, al senyor
Piñeira. Senyora Pèlach, vostè vol respondre, com a proposant?
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, moltes gràcies.
D’entrada, per dir que la problemàtica de l’habitatge, és evident que és real i en som
molt  conscients,  i  que  s’ha  d’abordar  des  de  múltiples  fronts  i  de  múltiples
administracions,  també.  Les  grans  i  també  les  petites,  perquè  en  habitatge,  els
ajuntaments  tenen  responsabilitats,  tenen  marge  de  maniobra.  Per  tant,  aquí,
responsabilitats per tothom. També és cert  que és veritat  que,  en aquest  àmbit,  la
Diputació també fa una sèrie d’accions. Nosaltres precisament, en els pressupostos, i
aquí em dirigeixo al senyor Motas, va ser una de les coses que vam reivindicar en els
pressupostos, un dels motius pels quals vam votar en contra dels pressupostos. No
recordo  que  vostès  demanessin  més  suport  en  polítiques  d’habitatge  en  els
pressupostos quan els vam aprovar. Per tant, qualsevol proposta que faci i es porti a
ple per demanar més recursos per habitatge,  és molt  probable que compti  amb el
nostre suport, per tant, benvinguda serà. Com en altres ocasions els he dit, esperem
que ens presentin aquesta moció perquè hi estem d’acord. Però em sembla que això
tampoc  no justifica  una  abstenció  o  un vot  en  contra.  Simplement,  el  que  m’està
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explicant  és  que aquí  hi  ha una problemàtica  de fons que compartim.  En tot  cas,
aquesta moció, la veritat és que nosaltres l’hem centrat en el tema del sensellarisme.
Evidentment, de fons hi ha un tema d’habitatge, però també n’hi ha d’altres, que els
esmentem en la moció. Parlàvem de regularització, però també parlàvem de temes de
salut mental, d’addiccions, que evidentment estan absolutament vinculats i fan que el
fenomen del sensellarisme vagi una mica més enllà del que és la mera necessitat o la
mera manca d’accés a l’habitatge pròpiament. Nosaltres, aquesta l’hem volgut dedicat
a això. Evidentment, podríem parlar de molts altres temes i cadascun dels temes que
he anat esmentant a la moció podria merèixer una moció per si mateixa, però en tot
cas, crec que tampoc és l’objectiu i hem d’anar pas a pas. Per tant, en aquest cas, ens
hem volgut centrar en aquest tema, que és un tema que havia aparegut en vàries
ocasions en el ple i, per tant, portem temps intentant-lo plantejar o buscar quines són
les solucions, quines són les alternatives. Precisament per això, la proposta que fem,
creiem que està molt ajustada al que pot i al que pertoca a la Diputació, i hem volgut
també parlar precisament amb el Departament d’Afers Socials... Perdoneu, perquè no
recordo  ara  exactament  quin  és  el  nom,  que  es  va canviant  el  nom,  però  ja  ens
entenem. I  ens  han explicat,  precisament  aquesta aportació  que feia  el  diputat  en
relació a la fitxa aquesta den sensellarisme del contracte programa, és una fitxa que va
molt centrada en unes mesures molt concretes, sobretot aquesta de Sostre 360 molt
dirigit a joves. Per tant, nosaltres, el que plantegem és anar una mica més enllà d’això
i,  per  tant,  el  que  proposem és  absolutament  complementari  a  l’aposta  que  fa  la
Generalitat. També he de dir, senyor Piñeira, que la veritat és que em sap greu, perquè
tinc la sensació que avui, el que fa, és treure’s una mica les responsabilitats de sobre.
Nosaltres no hem canviat l’opinió des d’abans. Nosaltres li hem justificat, llegint la llei,
què deia la llei de quines eren les competències en educació i, concretament, en el
tema de les llars d’infants. En canvi, la llei també diu que les competències en matèria
de serveis socials i concretament, també, en matèria de sensellarisme per la vinculació
que hi té, són dels ajuntaments. Per tant, per això nosaltres fem aquesta proposta,
perquè entenem, com hem reiterat en aquest ple i en la majoria de plens, la Diputació
està  per  donar  suport  als  ajuntaments.  Si  els  ajuntaments  no  tenen  els  recursos
suficients  per  fer  front  a  aquesta  realitat,  sobretot  aquells  més  petits,  doncs  la
Diputació és aquí per ajudar-los, i el que demanem en aquesta moció és exactament
això: que la Diputació faci un esforç per ajudar els ajuntaments perquè afrontin el tema
del sensellarisme i el problema del sensellarisme que puguin tenir als seus municipis.
Poden  votar  en  contra,  evidentment,  però  no  s’espolsin  la  responsabilitat.  La
responsabilitat és dels ajuntaments i també, per tant, de la Diputació. A mi em sap greu
realment que no vulguin avançar en aquest sentit, perquè llavors és molt fàcil, en els
plens,  poder  que  sí,  que  és  la  seva  aposta,  però  quan  tenen  una  proposta  molt
concreta per demostrar-ho i poder tirar-ho endavant, el que fan és votar-hi en contra.
Moltes gràcies.
El  senyor  President,  intervé  i  manifesta: Gràcies,  senyora  Pèlach.  Entendrà  que
tothom pot votar el que consideri més oportú en aquest moment o en cada moment.
Nosaltres mai li hem dit si vostè ha de votar una cosa o altra. Li agrairia que vostè
també respectés el mateix. En tot cas, jo he entès que hi hauria vint vots en contra,
dues  abstencions,  cinc  vots  a  favor  i,  per  tant,  aquesta  moció  no  prosperaria.
Entraríem ja a l’últim apartat de l’ordre del dia...
La  portaveu  del  grup  de  la  CUP,  senyora  Laia  Pèlach,  manifesta: Deixi’m  fer  un
aclariment, simplement per dir que jo en cap moment els he dit què havien de votar. Sí
que he expressat la meva decepció per la seva aposta, com ha fet vostè en altres
ocasions, però no tinc per costum dir als altres què han de fer i tampoc ho he fet en
aquesta ocasió. Moltes gràcies.
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El  senyor  President,  respon: D’acord.  El  que passa és que tenim diferents criteris
d’interpretació, veig, però, en tot cas, no hi entrarem.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  rebutjada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 5 vots a favor dels Grups Polítics Grup Candidatura
Unitat Popular i Grup Socialista de la Diputació de Girona, 2 abstencions dels Grups
Polítics Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l’Empordà, i 20 vots en contra
dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya.

33. Mocions d'Urgència

No n’hi ha.

34. Precs i preguntes

El  senyor  President,  comenta  si  hi  ha  alguna qüestió?  Senyora  Saladich?  Senyor
Motas? No? Senyora Pèlach?
La portaveu del  grup de la  CUP,  senyora Laia Pèlach,  respon:  Sí,  moltes gràcies.
Alguns precs, perquè alguns venen acumulats de l’altre ple, que al final no en vam fer.
En primer lloc, tenim aquí al costat un equipament. Un equipament no, un edifici, que
és l’edifici Odeón. Sap que, alguna vegada, només entrar, en vam haver de parlar,
perquè  precisament  hi  havia  una  proposta.  Aquesta  proposta  ha  quedat,
lamentablement... Lamentablement o no, ha quedat aparcada, i tenim un edifici que,
per tant, és un equipament... Un equipament no, perdó, torno a insistir, és un edifici
important,  amb  unes  característiques  a  nivell  de  patrimoni  que  crec  que  són
importants, i voldríem demanar-los si, en algun moment, s’han plantejat la possibilitat
de, com a Diputació, implicar-se d’alguna manera en garantir que aquest edifici no es
degradi  i  no  perdem aquest  patrimoni  cultural,  que entenem que és  important,  no
només per la ciutat de Girona, sinó també per tota la demarcació, pel país, digui-li com
vulgui. El patrimoni cultural crec que és patrimoni de tots i, per tant, és important per
tothom. Això un primer prec.
Un  altre.  Vam  estar  mirant,  al  portal  de  transparència,  les  subvencions  que  van
dirigides a ens... El portal de transparència classifica i ens explica les subvencions per
ens públics, les que van per entitats i, en canvi, vam estar mirant i només vèiem que hi
constaven les que eren de concurrència competitiva. En canvi, nosaltres, per exemple,
hem vist que no consta l’explicació de les subvencions que dona Presidència. Tot i que
en el  pressupost  2020 hi  havia  més d’1,5  milions  d’euros,  si  no  vaig  equivocada,
previstos  per  aquest  tipus  d’ajuts,  en  la  informació  que  tenim,  si  és  públic,  no
s’especifiquen, d’aquestes subvencions, quin és el procediment per tenir-hi accés o
quin és el sistema. Llavors, volíem demanar si ens podien explicar, si es pot incloure
també aquesta informació, que creiem que és important perquè tothom pugui saber
una mica com es distribueixen, com s’han de sol·licitar, com s’hi pot accedir, etc.
Un altre és en relació al recull de premsa que ens feien arribar des de fa temps. Hem
rebut un correu dient que no es podrà fer més per una qüestió legal. Llavors ens ha
sorprès  perquè la  llei  que  esmenten és  de  2017  i  volíem saber  si  és  que  durant
aquests tres anys entenem que s’ha fet malament, perquè ens entenguem, o perquè
s’ha  canviat  de  parer  ara.  I  si  realment  hi  ha  aquesta  limitació,  també els  volíem
demanar si podria ser possible que ho fessin arribar en forma d’enllaços, que potser
fent arribar el recull d’enllaços, i no d’imatges, que és el que feien, llavors no estaríem
infringint cap llei i  seria possible igual oferir aquest servei,  que per nosaltres és un
servei útil per estar al cas de tot allò que fa o que deixa de fer la Diputació.
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Un altre és que ens van fer arribar una mascareta. Moltes gràcies, però hem fet una
mica el seguiment d’on venia aquesta mascareta i ens agradaria que ens poguessin
informar a quina empresa la van adquirir, perquè per la recerca que hem pogut fer, ens
sembla  que no s’ha apostat,  en  aquesta  ocasió,  com en canvi  sí  que pregonen i
demanen als altres que facin, per la producció local. Tenim, a la nostra demarcació,
moltes empreses que fan mascaretes. Si no ho sabien, els ho faig saber, i potser es
podria haver fet aquesta aposta, i tenim la sensació que no s’ha fet. Una reflexió en
aquest sentit, també.
I  llavors,  s’acaba  el  ple  i  nosaltres  esperàvem  que  avui  el  president  ens  donés
explicacions  sobre  la  imatge deplorable  que s’ha donat  d’aquesta  institució  en els
darrers dies. No ho ha fet i li demanarem nosaltres, si ho pot fer. Suposo que potser ja
ha endevinat que faig referència a uns tuits que s’han fet darrerament. Voldríem saber
qui és la persona responsable d’aquests tuits, que són d’un basto inacceptable en un
perfil  institucional.  Uns  tuits que es van dirigir  a un vicepresident del Parlament de
Catalunya.  Voldríem  saber  també  quines  mesures  s’han  emprès  per  depurar
responsabilitats  i,  concretament,  si  pensen  fer  efectiu  el  cessament  que  demana
aquest mateix vicepresident. En cas que no s’hagi fet res, sí que demanem que s’obri
un expedient informatiu i que s’assumeixin les responsabilitats, i demanem que ens
mantinguin al dia de l’evolució del mateix. Creiem que una institució com la Diputació
de Girona no es pot permetre donar aquesta imatge i, encara que els tuits hagin estat
eliminats, crec que això ha tingut [...] suficient. Nosaltres no ens vam voler sumar a les
xarxes per mantenir, precisament, la imatge d’aquesta Diputació, d’aquesta institució,
però sí que demanem que s’assumeixin responsabilitats i volem saber qui ha estat el
responsable i quines mesures s’han pres. Moltes gràcies
El  senyor  President,  pren  la  paraula  i  respon:  Moltes  gràcies,  senyora  Pèlach.
Respecte de l’edifici de l’Odeón, el senyor Piñeira li contestarà.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor president. Il·lustre diputada, vostè m’ha parlat, entenc, de l’edifici de l’antiga
sala Odeón que havia fet, també, durant un temps, funcions de teatre d’aquesta ciutat.
Entenc que es refereix a aquesta, i que, a més, forma part del patrimoni arquitectònic
de Catalunya, com a edifici que té interès des del punt de vista d’aquesta arquitectura
de l’eclecticisme. Suposo que es refereix a aquest edifici, no? Sí? Doncs li explico com
es vehiculen els  ajuts  de l’Àrea de monuments.  Com vostè sabrà,  perquè ho vaig
explicar en el plenari passat, quan hi ha un edifici que té un interès des del punt de
vista  patrimonial,  des  del  punt  de  vista  arquitectònic,  des  del  punt  de  vista
monumental, hi ha una eina que és el Pla de monuments de la Diputació de Girona on,
per un principi de concurrència competitiva, que és com intentem que es vehiculin,
com vostè sap,  el  gruix  de les aportacions d’aquesta àrea,  s’han de presentar els
projectes i, per tant, en aquest sentit, els projectes que obtinguin una millor puntuació
en aquest procés de concurrència competitiva, són els que resultaran seleccionats.
L’Odeón, en aquest sentit, no és una excepció i veig que com que movia el cap així
amb un punt d’incredulitat, si vol, repassi els diners de l’Àrea de monuments, on veurà
que aproximadament a l’entorn d’1,3 milions d’euros van a concurrència competitiva, i
que només en el cas que hi hagi alguna urgència o alguna qüestió inajornable, es
vehicula com una subvenció exclosa. Com que entenc que vostè, el que voldrà, és que
l’Odeón vagi a concurrència, perquè és el que sempre pregona, estarem encantats
que es puguin presentar al Pla de monuments, que puguin fer un bon projecte i, si la
comissió tècnica que hi ha així ho considera, òbviament que els ajudarem, com fem
cada any amb entre seixanta, setanta o setanta i escaig bens de la demarcació, que
cada any els anem ajudant,  precisament per intentar contribuir a posar en valor,  a
rehabilitar i  a mantenir el nostre patrimoni historicoartístic i  els bens d’interès de la
nostra demarcació, que són molts. Li recordo que el Pla de monuments el vam aprovar
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el mes passat, les bases. Al Pla de monuments s’hi poden presentar tant públics com
privats. Desconec, en aquest moment, perquè és molt difícil per mi saber la titularitat
de tots els edificis d’interès patrimonial  de la demarcació. Per tant,  no se si  és de
titularitat pública o privada. Si és de titularitat pública, s’hi podrà presentar. Si és de
titularitat privada, també s’hi podrà presentar. Vostè, algunes vegades, en el plenari,
m’ha preguntat pels edificis de titularitat privada i jo estic convençut d’haver-li respost
aquesta qüestió en un plenari, que li vaig dir: els edificis de titularitat privada es poden
presentar al  Pla de monuments de la demarcació de Girona? Sí,  però com que hi
estem posant diners i, per tant, s’ha de justificar l’interès públic, aleshores el que se’ls
demana és un conveni de cessió. Això és, per exemple, el que fem amb els bisbats.
Els bisbats, que són els edificis de l’Església, de titularitat privada, el que demanem és
un conveni de cessió d’ús i en favor de qui, sempre? En favor dels ens locals, de la
ciutat  o  del  municipi  o  de  la  vila  o  del  poble  on  estigui  implementat  aquell  bé
patrimonial. Per tant, en resum, Pla de monuments, concurrència competitiva, si és de
titularitat privada, cessió a favor de l’Ajuntament per un període d’anys en funció de la
subvenció, que ja ve determinat a les bases. Si necessiten algun tipus de suport o
d’assessorament  tècnic,  nosaltres,  com sempre fem,  el  prestarem i  si  algun dia hi
hagués un risc evident d’una urgència molt imperiosa o d’una part que està a punt de
caure,  és  quan  ,  de  manera  excepcional,  en  aquests  casos  més  d’urgència  o
inajornables,  articulem els  mecanismes de concessió  directa,  però,  si  no,  per  això
tenim aquesta convocatòria de concurrència i estem a la seva disposició i dels titulars
d’aquest  bé  en  tot  allò  que  els  puguem ser  d’utilitat.  Moltíssimes  gràcies,  il·lustre
diputada.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyor Presas, amb el
tema de la Transparència.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i manifesta: Sí, bé. Simplement,
crec que també vam tenir ocasió de parlar en la prèvia de la Comissió Informativa que
vam fer. La informació que en aquest cas demana el grup de la CUP, la informació hi
és. En tot cas, potser no és en el format que aquest grup voldria, però la informació hi
és.  Concretament,  entrant  en  el  detall  de  les  ajudes  a  què  crec  que  es  referia,
d’aquests decrets se’n dona compte a cada ple i, per tant, les actes dels plens estan
publicades online i es poden consultar a través del web directament. En aquest cas,
han  de  passar  els  corresponents  processos  per  anonimitzar  les  dades  perquè  en
alguns  moments,  per  motiu  de  la  Llei  de  protecció  de  dades,  cal  fer  aquest
procediment. I per altra banda, saben que tenen a disposició, si amb la consulta del
decret no és suficient, tots els expedients que creguin convenients i que, evidentment, i
com no pot ser d’altra manera, els podran consultar. Gràcies.
El senyor President, intervé i manfiesta: Bé, pel que fa al recull de premsa, des de
l’Àrea de premsa es veia que era una despesa en la qual la gent ara ja ho fa a través
del que són els enllaços, i les notícies [...] Sí, ara? Deia que el recull de premsa és una
qüestió que l’Àrea de premsa en va plantejar perquè hi ha molta gent que, el que fa
servir  és [...]  S’ha acabat  la  pila.  Això deu tenir  una durada determinada,  que ens
indica que ja hauríem d’estar, però com que no estem, fem un canvi. Deia que, des de
l’Àrea de premsa, se’m va demanar si es podia eliminar pel fet que ja hi ha molta gent
que no ho feia via paper, sinó que ho feia amb enllaços o via digital. Per tant, era una
despesa que la Diputació consideràvem que podíem estalviar-nos-ho.  Evidentment,
buscarem aquest tema dels enllaços, a veure com podem fer-ho per poder fer aquest
trasllat.
Pel que fa a la mascareta, la veritat és que la hi vam donar com a institució perquè es
pogués protegir del virus, no perquè d’allà on vingués, perquè la veritat és que si jo
sàpigues d’allà on ve, la veritat és que li contestaria, però és que no en tinc ni idea,
perquè entendrà que el president d’aquesta corporació, el que menys temps té és per
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encarregar unes mascaretes i mirar quines talles, i quin logotip i tot això. Jo, el que faig
és que, l’àrea corresponent,  que crec que era l’Àrea de recursos humans ho devia
comprar  i  segur  que  amb  tota  la  bona  voluntat,  devia  mirar  la  qualitat,  el  preu,
l’anagrama i el no sé què més, i tampoc sé si s’han dedicat a fer la investigació que ha
fet  vostè ni  si  tenen temps per fer-ho,  però en tot  cas,  ho intentarem, lligar-ho en
aquest sentit. S’ha fet amb la més bona intenció de fer arribar a cadascun de vostès,
diputats i diputades, una mascareta corporativa per la protecció de la COVID-19. La
veritat és que, més enllà d’això, no ho sé.
Amb el tema dels tuits, no és que jo no vulgui defugir de res, perquè, al final, jo penso
que tot plegat és un episodi que no convenç a ningú, ni per part de qui fa un tuit posant
en dubte el que fan les diputacions o no, i també fins i tot l’excés de cel, en un moment
determinat,  d’un  funcionari  públic  que  defensa  la  institució  pel  que  fa  i  la  seva
valoració, i en la manera de poder-se expressar tot això. Això va ser un vespre i jo
mateix, a l’endemà, vaig ordenar que es retiressin aquests tuits i jo vaig parlar amb el
vicepresident  primer  del  Parlament  a  fi  i  efecte  de tenir  un  canvi  d’impressions al
respecte, la qual cosa ell, la dimissió que vostè diu, a mi no me la va demanar. En tot
cas, no és una qüestió que li competeixi a ell. Per tant, jo no voldria traslladar més
enllà d’una problemàtica gravíssima, etc.  No ho voldria magnificar,  sinó que voldria
deixar-ho en la seva justa mesura que quan una cosa es fa, la reacció perquè ve, de
com ve i, en tot cas, també, el compromís de les persones envers la institució i també
alhora ordenar que si hi ha alguna cosa que no s’adeqüi o que creiem que no s’adequa
o que ha de ser, ordenar la seva retirada i parlar amb les persones interessades, la
qual  cosa  jo  he  fet.  Jo  no  tinc  cap  mena  de  voluntat  de  magnificar  més  aquest
assumpte, sinó que, per mi, donades les explicacions de totes les parts, ha quedat
absolutament tancat. Algú més, per part del PSC? Perdoni, senyora Paneque.
La presidenta del grup del PSC, senyora Sílvia Paneque, intervé i diu: Ràpidament,
perquè en l’últim ple ordinari vaig traslladar una sèrie de qüestions, sobretot d’alguns
decrets i alguns expedients que no podíem arribar a consultar. Ens van dir que en els
propers dies ens donarien resposta. No ens n’ha arribat, i de fet era un prec per veure
si ens poden donar resposta a totes les qüestions que vam plantejar. Hi havia diferents
àmbits. La única que va quedar resposta en aquell moment va ser sobre la renúncia de
l’Ajuntament de Vidreres a uns recursos d’un festival de jazz, que van fer un prec si es
podia redirigir i el portaveu del Govern ens va contestar que, per tempos, no es podia,
però de la resta, no ens ha arribat la resposta.
El senyor President, respon: Perdoni, els temes d’habitatge, que eren crec els que van
quedar pendents, el senyor Ayats es posarà en contacte amb vostè ja mateix perquè
abans de Nadal ho tinguem resolt. Per tant, com que dic abans de Nadal, serà avui o
demà. D’acord? Perdoni, gràcies.

Tot seguit, el senyor President, manifesta: Escolti’m, arribat aquest punt, gairebé les
tres de la tarda, aixecaríem la sessió, però sense abans donar-los les gràcies per la
seva col·laboració i entesa al llarg d’aquest any, ja que és l’últim ple de 2020, un any
que acaba molt diferent de com el vam començar i les perspectives que teníem quan
el vam començar, que ens hem trobat amb una situació i que estem immersos al mig
d’una situació  de pandèmia que mai  havíem vist  en  la  humanitat,  en  una situació
complicada.  Penso  que,  al  llarg  d’aquest  any,  tots  plegats  hem estat  capaços  de
donar-hi les respostes adequades d’acord amb les nostres possibilitats, que això ho
hem fet de la manera que més hem sabut tots plegats, i aquesta és una implicació de
tots els grups que jo vull agrair. La feina, en quant al virus, no està acabada. Hi ha
perspectives bones, com pot ser la vacuna, i perspectives dolentes, que són altres
mutacions que ens han arribat, com la del Regne Unit aquest cap de setmana. Que,
per tant, torna a generar certa incertesa mundial i que l’any que ve no ens començarà
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un any de flors i violes. És a dir, el començament del 2021 no serà ni molt menys el
començament del 2020. Però això no treu que jo els desitgi a tots, a part d’aquest
agraïment sincer i posar-nos una mica en guàrdia tots plegats que l’any que ve serà
també un any diferent,  i  esperem que al  llarg de l’any això es vagi arreglant,  amb
aquestes perspectives de noves vacunes, etc. Sí que els vull desitjar que aquests dies
descansin una mica, que passin un bon Nadal al costat dels seus, respectant i essent
responsables amb el respecte que hem de tenir a les recomanacions que les autoritats
sanitàries ens fan i que tinguem un 2021 ple de salut i que sigui millor per tots. Si és
millor  per tots,  voldrà dir  que anem guanyant aquesta pandèmia i  que tots plegats
serem capaços de tornar a una normalitat, que no sé si serà ben exacte el que hi havia
abans, segur que no, una normalitat diferent, però jo crec que ens convé a tots que hi
hagi una nova normalitat. Per tant, a tots, molt bones festes, moltíssimes gràcies per la
feina feta al llarg d’aquest any 2020 i espero que aquests dies ens serveixin a tots per
carregar piles de cara al 2021. Moltíssimes gràcies, s’aixeca la sessió.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 15:00 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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