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Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores del programa “Millora de la competitivitat territorial “
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El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 15 de novembre de 2016, va aprovar inicialment les bases específiques 
reguladores del programa “Millora de la competitivitat territorial”, segons el text que es transcriu a continuació:

“Bases reguladores per a la prestació del servei  d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i desenvolupament 
local. Programa “Millora de la competitivitat territorial” de la demarcació de Girona

1. Definició de l’objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per la prestació del servei d’assessorament 
tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i desenvolupament local per a la millora de la competitivitat territorial dels 
municipis gironins.

El servei ofereix assistència tècnica als municipis de la demarcació de Girona en matèria de promoció econòmica i 
desenvolupament local preferentment en els següents àmbits:

• Assessorament en la definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de promoció econòmica i desenvolupament 
local. 

• Dinamització de l’activitat comercial i dels mercats municipals. 
• Promoció del territori a partir dels recursos naturals i culturals. 
• Suport per a la creació d’espais de cooperació publicoprivada en l’àmbit de la promoció econòmica del territori.
• Plantejament web des del punt de vista de la promoció del territori.
• Emprenedoria
• Borsa de treball
• Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació com d’altres entitats i organismes en relació a la 

petició de l’ajuntament.  
• Informació sobre bones pràctiques recollides a activitats similars.
• Altres temes d’interès per al desenvolupament local. 

L’assessorament es prestarà per l’equip de professionals experts en planificació i gestió de projectes de promoció econòmica i 
desenvolupament local de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. 

El servei d’assistència tècnica inclou:
• Primera visita a l’Ajuntament per fer una valoració de la demanda in-situ.
• Dedicació de 25 hores anuals d’assessorament tècnic. Poden ser extensibles fins a 40 hores si la demanda acordada ho 

requereix. (En el còmput s’inclouran tant les hores presencials com virtuals).
• Document de recomanacions per a l’Ajuntament.
• Visita de tancament del projecte, un cop acabada la intervenció, a la seu del servei de Promoció Econòmica, carrer 

Ciutadans, 11, 4a planta.
• Els ajuntaments participants podran obtenir, si escau, una subvenció fóra de concurrència corresponent al 60% del 

pressupost elegible, amb un import màxim de 4.000€.

2. Procediment de concessió del servei 

rebran el suport tècnic aquells ajuntaments que compleixin els requisits de la base 3.

Les sol·licituds presentades en les corresponents convocatòries s’atendran per rigorós ordre d’entrada al registre General de 
la Diputació de Girona.

L’ordre d’atenció de les sol·licituds serà el següent:
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1. Les sol·licituds presentades per ajuntaments que no han participat en les anteriors edicions.
2. Les sol·licituds d’ajuntaments participants presentades i ateses en anteriors convocatòries, que demanin assessorament per 
a noves actuacions.

La Diputació de Girona es reserva el dret d’excloure del servei, si escau, aquells ajuntaments que malgrat no disposin de 
tècnic de promoció econòmica, en tinguin a altres àrees i estiguin treballant aspectes relacionats amb la promoció econòmica.

L’atenció de les sol·licituds quedarà supeditada a la suficiència dels recursos humans existents a l’Àrea de Promoció Econòmica.

En el cas que desprès del servei és sol·liciti subvenció, aquesta, haurà de derivar necessàriament de la intervenció tècnica que 
es realitza en el municipi. El procediment de concessió d’aquestes serà el de concessió directa en funció de:

1. Les recomanacions fruit de l’assessorament tècnic realitzat al municipi.
2. L’ordre d’entrada al registre General de la Diputació de Girona
3. La disponibilitat pressupostària

La valoració de la conveniència de la subvenció fóra de concurrència es farà en el moment del tancament del projecte (visita 
de tancament).

Els ajuntaments destinataris de la subvenció podran obtenir una aportació econòmica corresponent al 60% del pressupost 
elegible, amb un import màxim de 4.000€.

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. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases, els municipis que compleixin els següents 
requisits:

- Que no estiguin adherits de forma individual a la Xarxa de serveis Locals de Promoció Econòmica (XsLPE) de la 
Diputació de Girona. Els municipis que formin part de la XsLPE de forma agrupada podran concórrer-hi.

- Que no disposin de personal tècnic de Promoció Econòmica.

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.

4. Procediment de presentació de les sol·licituds del servei

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, s’atendran per rigorós ordre d’entrada al registre 
General de la Diputació de Girona i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat. 
Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), 
s’han de presentar de forma telemàtica amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’administració Oberta de Catalunya mitjançant la plataforma EaCaT.

L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el 
termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat cap defecte o s’ha aportat, 
s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes 
previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La Diputació es reserva la facultat de sol·licitar més informació acreditativa en el cas que es consideri necessari.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de 
subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada 
i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació 
de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
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5. Contingut de les sol·licituds del servei

Les sol·licituds han d’incloure la documentació següent:

a) Formulari de sol·licitud amb la descripció i fonamentació del projecte.

b) Certificat de l’acord de l’òrgan de govern competent aprovatori de la sol·licitud de prestació del servei.

El beneficiari del servei es compromet a acreditar que compleix els requisits mínims exposats al punt 4 de la convocatòria i a 
presentar el certificat de l’acord de l’òrgan de govern competent aprovatori de la sol·licitud de prestació del servei per poder 
posar en marxa l’assessorament.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases.

6. avaluació de les sol·licituds

L’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona realitzarà l’avaluació de les sol·licituds i ordenació de l’expedient 
per a l’atorgament del servei previst en aquestes bases.

Les activitats d’instrucció comprendran:
• Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases.
• Acceptació de la sol·licitud i comunicació al beneficiari
• Execució del servei amb la redacció de l’informe final.

7. Protecció de dades

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats 
col·laboradores han de complir amb la normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per 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.

8. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat 
o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada.

si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim previst en el títol IV 
de la Llei General de subvencions puguin correspondre, s’apliquen les regles següents:
 

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes 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 expressa advertència de 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 seu compliment 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 es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció.

9. 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 al procediment. Particularment s’abstindran 
de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions 
següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a 
l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
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c) no realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.
d) 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 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.

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

10. 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 per Decret 179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

11. 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
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 publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.”

Aquestes bases regeixen des del dia següent al que siguin publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.”

aquestes bases es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa 
l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
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.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades 

Administració Local Diputació



Pàg. 15Núm. 231 – 2 de desembre de 2016

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.

Girona, 29 de novembre de 2016 

Pere Vila i Fulcarà 
President  
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