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Introducció i consideracions generals 
 
El Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, que mencionarem d’una manera 
abreujada en aquesta memòria amb el nom de Servei de Cooperació, té la funció de 
donar suport als ajuntaments i les comarques gironines, aportant fons econòmics en 
funció de programes generals i específics i també oferint alguns serveis de suport i 
assessorament en determinades matèries de l’àmbit d’actuació municipal.  
La nova corporació, constituïda el mes de juliol de 2015, assigna a la Comissió de 
Cooperació Local els serveis de: Cooperació i Assistència als Municipis, Habitatge, 
Participació, Arquitectura i Enginyeria, i passa a ser presidida pel diputat i vicepresident 
segon, el senyor Josep Fermí Santamaria i Molero, que disposa d’una delegació 
genèrica de tots els àmbits inclosos en la comissió. 
Les principals línies d’actuació i subvenció del Servei de Cooperació durant l’any 2016 
en l’àmbit d’assistència i cooperació econòmica es detallen en els apartats 
corresponents d’aquesta memòria. Les actuacions del Servei de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana i del Servei d’Habitatge es descriuen en memòries 
específiques, atès que les seves actuacions tenen un caràcter diferenciat i disposen de 
tècnics propis. No s’hi inclouen els treballs dels serveis d’Arquitectura i d’Enginyeria, 
adscrits també a l’Àrea de Cooperació Local, perquè es tracta de serveis diferenciats, 
amb personal propi i caps de servei específics, però sí que es mencionen en aquesta 
memòria el nombre d’actuacions aprovades per la Comissió de Coordinació de 
l’Assistència Tècnica, creada el primer trimestre de l’any 2012 i en la qual també 
participa personal del Servei de Cooperació. A diferència de les memòries d’anys 
anteriors, no s’hi inclou el Servei d’Esports, perquè amb la nova corporació va deixar 
d’estar inclòs a l’Àrea de Cooperació Local i es va integrar a l’Àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar.  
Aquesta memòria no pretén fer una descripció exhaustiva de les actuacions del Servei, 
sinó que només vol ser un resum que en faciliti una visió global, assenyalant els 
aspectes més destacats i, si escau, les novetats o les diferències respecte a l’exercici 
anterior. Aquest caràcter de resum de les actuacions justifica que no s’hi detalli ni s’hi 
adjunti cap annex amb la relació individualitzada de totes les subvencions atorgades a 
cada ajuntament o cada línia de subvencions.  
Abans d’entrar en les diferents línies d’actuació de subvenció, tot seguit es destaquen 
alguns aspectes generals de la gestió o activitat del Servei de Cooperació:  
 

• Des del febrer de 2010, s’efectua un seguiment de les trucades telefòniques 

que atén el personal del Servei. Aquest seguiment té per finalitat obtenir la 

informació global de la quantitat de consultes telefòniques rebudes per cada 

línia de subvencions o àmbit d’actuació i possibilitar la millora de la gestió 

d’alguns aspectes de la tasca del Servei i l’atenció als usuaris externs. Pel que fa 

al Servei de Cooperació (sense incloure-hi Participació ni Habitatge), el total de 

trucades registrades l’any 2016 ha estat de 946 (un nombre força inferior a les 

1.288 de l’any anterior), que, repartides en els àmbits més significatius, donen 

el resultat següent: 363 sobre el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 

(PUOSC), 200 sobre el Fons de Subvencions, 90 sobre convenis i ajuts directes, 

79 sobre el Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS), 77 sobre les 



 

subvencions a llars d

per a nevades i 46 més 

aquestes dades amb les de l

de consultes sobre el PUOSC. Aix

una nova anualitat amb les fases de realització

les anualitats 2013, 2014 i 2015 en fase adjudicació i/o execució, la del 2016

què s’aprova definitivament el pla anual i s

execució, i la del 2017

 
Figura 1. Gràfic de trucades rebudes segons l

 

• Pel que fa al registre d
assenyalar que durant l
còmput, s’hi inclouen totes les
ajuntaments en les diferents convocatòries de subvencions. Respecte a l
anterior, hi ha hagut un significatiu descens, de 591 registres menys, que sobretot 
s’explica perquè l’any 2016 no hi va haver convocatòria de subvencions del PEIS
mentre que sí que n’hi va haver els dos anys anteriors. 

1. Fons de Subvencions en 
 
El Fons de Cooperació Econòmica, conegut com 
de fa anys la principal línia
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ars d’infants municipals, 46 sobre la nova línia de subvencions 

nevades i 46 més sobre el Pla d’Assistència Financera Local. 

amb les de l’any anterior, cal destacar que es manté l

de consultes sobre el PUOSC. Això s’explica perquè al PUOSC cada any s

una nova anualitat amb les fases de realització corresponents:

les anualitats 2013, 2014 i 2015 en fase adjudicació i/o execució, la del 2016

aprova definitivament el pla anual i s’inicia el període d

execució, i la del 2017, que s’aprova inicialment i s’exposa per a al·legacions.

Figura 1. Gràfic de trucades rebudes segons l’àmbit de consulta.  

l registre d’entrada de documents dirigits al Servei de Coopera
durant l’any 2016 hi va haver 2.468 registres d

inclouen totes les sol·licituds i les justificacions presentades pels 
ajuntaments en les diferents convocatòries de subvencions. Respecte a l

hagut un significatiu descens, de 591 registres menys, que sobretot 
any 2016 no hi va haver convocatòria de subvencions del PEIS
n’hi va haver els dos anys anteriors.  

Fons de Subvencions en Cooperació Municipal  

El Fons de Cooperació Econòmica, conegut com a Fons de Subvencions

línia de suport econòmic directe de la Diputació 

línia de subvencions 

ocal. Si comparem 

cal destacar que es manté l’alt nivell 

l PUOSC cada any s’afegeix 

: el 2016 teníem 

les anualitats 2013, 2014 i 2015 en fase adjudicació i/o execució, la del 2016, en 

cia el període d’adjudicació i 

a al·legacions. 

Servei de Cooperació, cal 
’entrades. En el 

sol·licituds i les justificacions presentades pels 
ajuntaments en les diferents convocatòries de subvencions. Respecte a l’any 

hagut un significatiu descens, de 591 registres menys, que sobretot 
any 2016 no hi va haver convocatòria de subvencions del PEIS, 

Fons de Subvencions, constitueix des 
als ajuntaments. 
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El Fons de Subvencions per al període 2013-2015, aprovat el novembre de 2012, va 
unificar, per motius organitzatius i d’eficiència, el Fons de Subvencions de Cooperació 
Municipal, dotat amb 8,5 milions d’euros l’any 2012, i el Fons de Cooperació Cultural, 
dotat amb 1 milió l’any 2012, per tal de crear el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, amb una dotació prevista d’11 milions anuals (1,5 més que la suma dels dos 
fons de l’any 2012). 
Els anys 2014 i 2015 el Fons de Subvencions va estar dotat amb un import total 
d’11.720.000,00 €, perquè s’hi varen incloure unes quantitats addicionals de 
220.000,00 € i 500.000,00 € destinades respectivament als municipis de menys de 500 
habitants i a tots els de menys de 2.000 habitants. 
Pel que fa al Fons de Subvencions del 2013 al 2016, els ajuntaments beneficiaris havien 
de destinar un 15 % de la subvenció anual al finançament de despeses culturals, i el 
85 % restant el podien destinar a despeses d’inversions reals i transferències de capital 
i/o també a despeses de béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis 
obligatoris. El Fons de Subvencions podia finançar fins al 100 % de la despesa 
subvencionada. 
 

1.1. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2016 
 
El Ple de la Diputació, en data 15 de desembre de 2015, va aprovar les bases de les 
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2016. Aquestes 
bases mantenen les mateixes característiques del Fons de Cooperació del període 
2013-2015, però es va aprofitar l’increment de la dotació econòmica previst en el 
pressupost per al 2016, amb un fons de 13.020.000,00 € (1,3 milions més que l’any 
2015), per modificar parcialment el sistema de càlcul del repartiment i corregir algunes 
deficiències del sistema anterior. 
Els nous criteris de repartiment de les subvencions són els següents:  

a) A l’Ajuntament de Girona se li assignarà una subvenció màxima de 850.000,00 €. 
b) A tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants se’ls assignarà un import fix 

en funció del nombre d’habitants i d’acord amb la classificació següent: 
Nombre d’habitants del municipi  Import fix 
Fins a 500 habitants    26.000,00 € 
De 501 a 1.000 habitants    20.000,00 € 
De 1.001 a 1.500 habitants                       15.000,00 € 
De 1.501 a 2.000 habitants                       10.000,00 € 
De 2.001 a 5.000 habitants                        2.500,00 € 
De 5.001 a 20.000 habitants                       2.200,00 € 

c) Els ajuntaments de menys de 500 habitants disposaran d’una quantitat addicional 
a la que els correspon segons el criteri anterior d’un import total de 220.000,00 €, 
que es distribuirà entre aquests ajuntaments per assignar un import fix de 
800,00 € a cadascun i distribuir el 60 % de la quantitat restant en funció de la 
superfície de cada municipi i el 40 % que queda en funció de la població.  

d) A la resta d’ajuntaments, els de més de 500 habitants excepte Girona, els 
correspondrà la quantitat derivada de la convocatòria corresponent un cop 
descomptades les distribuïdes d’acord amb els tres apartats anteriors. El 80 % 
d’aquesta quantitat es distribuirà en funció de la població de cada municipi i el 
20 % restant, en funció de la mitjana de la despesa corrent no financera (capítols 
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1, 2 i 4 del pressupost), liquidada en els exercicis del 2012, el 2013 i el 2014.  
 
La finalitat del nou sistema de càlcul de repartiment de les subvencions era aconseguir 
més relació entre els imports de les subvencions i el nombre d’habitants de cada 
municipi, i corregir, així, la situació del Fons de Subvencions anterior, en què 77 
ajuntaments d’una població d’entre 500 i 2.000 habitants cobraven un import fix i igual 
de 25.500,00 € cadascun, que era inferior a l’import que s’atorgava a cadascun dels 
municipis de menys de 500 habitants. Amb el nou sistema de repartiment, l’any 2016 
cada ajuntament rep un import diferent que es calcula individualment en funció de la 
població del municipi, però també tenint en compte la superfície del terme municipal 
en el cas dels ajuntaments de menys de 500 habitants i l’import de les despeses 
municipals en el cas dels ajuntaments de més de 500 habitants. El nou sistema de 
càlcul també permet que cap ajuntament vegi reduïda la subvenció respecte de la de 
l’any 2015.  
Les noves bases del Fons 2016 varen ser sotmeses a informació pública mitjançant 
edictes publicats al BOP núm. 244 de 21 de desembre de 2015 i al DOGC núm. 7032 de 
7 de gener de 2016, i la publicació de l’aprovació definitiva es va efectuar al BOP núm. 
17 de 27 de gener de 2016.  
La Junta de Govern va aprovar, en data 2 de febrer de 2016, la convocatòria 
corresponent fixant el termini de presentació de sol·licituds del 8 de febrer al 15 de 
març de 2016. 
Les sol·licituds presentades pels 221 ajuntaments gironins es varen sotmetre a 
consideració de la comissió qualificadora corresponent el 12 d’abril de 2016 i 
l’atorgament de les subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern del 19 
d’abril de 2016.  
El termini per presentar les justificacions de les subvencions concedides es va fixar fins 
al 30 de novembre de 2016, per a les despeses corrents i per a les despeses culturals, i 
després es va prorrogar fins al 9 de desembre de 2016 i fins al 30 de setembre de 2017, 
en el cas de despeses en inversions.  
En el transcurs de l’any 2016, a sol·licitud dels ajuntaments afectats, s’han aprovat un 
total de set canvis de destí de les finalitats de les subvencions respecte a les concedides 
inicialment. 
En la part gestionada pel Servei de Cooperació, el resultat del destí dels fons ha estat 
que 79 ajuntaments només varen sol·licitar subvenció per a despeses d’inversió, 80 
ajuntaments només en varen demanar per a despeses corrents, i la resta, 62 
ajuntaments, la van distribuir entre les dues línies, despeses d’inversió i despeses 
corrents, una distribució molt similar a la de l’any anterior.  
L’import aprovat globalment per a les subvencions del Fons 2016, sense les 
subvencions per a despeses culturals (el 15 % del Fons), va ser de 6.023.806,66 € per a 
despeses d’inversió (el 54,4 %) i de 5.043.184,34 € per a despeses corrents de caràcter 
obligatori (el 45,6 %; un repartiment força similar al de l’any 2015, quan el 57,3 % va ser 
per a inversions i el 42,7 %, per a despeses corrents). 
 



 

 
Figura 2. Gràfic de les subvencions concedides del Fons 2016 i del Fons 2015. 

 
El 31 de desembre de 2016
els justificants de les subvencions per 
havia 61 subvencions justificades
justificació fins al 30 de setembre de 2017.

2. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

2.1. Pla Únic d’Obres i Serveis de
2008-2012 
 
La Diputació de Girona col·laborava
d’Obres i Serveis de Catalunya (
Governació i Administracions Públiques
celebrada el 19 de febrer de 2008. 
aportacions econòmiques 
l’altra comportava el finançament
l’anomenat Pla Específic, amb una dotació total del mateix import de 22.500.000,00

2.1.1. Programa Específic de Cooperació Municipal dins el PUOSC per al 
període 2008-2012 
 
La gestió de les subvencions d
comporta la fiscalització tècnica 
la documentació que prèviament tramet la Generalitat,
subvencions directament als
 
El 31 de desembre de 2016
2011 i 2012 es trobaven en
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subvencions concedides del Fons 2016 i del Fons 2015.  

31 de desembre de 2016 la situació era que tots els ajuntaments havien presentat 
els justificants de les subvencions per a despeses corrents. En l’apartat d

justificades i 80 de pendents, que tenen termini per presentar la 
l 30 de setembre de 2017. 

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 

2.1. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 

col·laborava econòmicament en les dues línies
Catalunya (PUOSC) previstes en el conveni amb el Departament de 

Governació i Administracions Públiques, aprovat pel Ple de la Diputació en 
celebrada el 19 de febrer de 2008. Una de les línies la Diputació es limitava

 de fins a 22.500.000,00 € al programa general
finançament i la gestió parcials per part de la Diputació 

amb una dotació total del mateix import de 22.500.000,00

2.1.1. Programa Específic de Cooperació Municipal dins el PUOSC per al 

de les subvencions d’aquest programa la realitzen els serveis 
tècnica de l’execució de les obres subvencionades, a partir de 

la documentació que prèviament tramet la Generalitat, i el pagament
als ajuntaments. 

2016, l’execució dels plans específics dels anys 2008, 2009, 2010, 
en la situació següent: 

 

era que tots els ajuntaments havien presentat 
apartat d’inversions, hi 

i 80 de pendents, que tenen termini per presentar la 

Catalunya (PUOSC) per al període 

línies del Pla Únic 
el conveni amb el Departament de 

vat pel Ple de la Diputació en la sessió 
de les línies la Diputació es limitava a fer unes 

general del PUOSC i 
per part de la Diputació de 

amb una dotació total del mateix import de 22.500.000,00 €. 

2.1.1. Programa Específic de Cooperació Municipal dins el PUOSC per al 

 de la Diputació i 
subvencionades, a partir de 

pagament de les 

2008, 2009, 2010, 



 

 
Figura 3. Execució dels plans específics

 

2.1.2. Aportacions al Programa 
2012 
 
Les aportacions de la Diputació
2012, regulades en el conveni
Públiques, es realitzen directament
previsions del conveni esmentat
efectives a favor de la Generalitat
 

 

Any 

 
 2009 2010

2008 1.258.749 1.678.333 839.166

2009  1.302.805 1.737.074

2010   1.348.404

2011    

2012       

Total 1.258.749 2.981.138 3.924.644

 
Durant l’any 2016 s’han reconegut i pagat a la Generalitat els compromisos derivats 
dels convenis corresponents a l
481.481,00 €, que donen un total d
liquidades les obligacions a càrrec de la Diputació.
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specífics.  

Programa General dins el PUOSC per al període 2008

Diputació al Programa General del PUOSC per al període 
conveni amb el Departament de Governació i 

directament a la Generalitat de Catalunya en
esmentat anteriorment. Les previsions de 

Generalitat eren les següents: 

Exercici pressupostari 

2010 2011 2012 2013 2014 

839.166 419.583        

1.737.074 868.537 434.269    

1.348.404 1.797.871 898.936 449.468   

1.395.598 1.860.797 930.399 465.199  

  1.444.444 1.925.925 962.962 

3.924.644 4.481.589 4.638.446 3.305.792 1.428.161 

han reconegut i pagat a la Generalitat els compromisos derivats 
corresponents a l’anualitat del 2014, 1.428.161,00

, que donen un total d’1.909.642,00 €, de manera que queden
liquidades les obligacions a càrrec de la Diputació. 

 

dins el PUOSC per al període 2008-

per al període 2008-
 Administracions 
en funció de les 
 les aportacions 

 

2015 Total 

  4.195.831 

 4.342.685 

 4.494.679 

 4.651.993 

481.481 4.814.812 

481.481 22.500.000 

han reconegut i pagat a la Generalitat els compromisos derivats 
2014, 1.428.161,00 €, i del 2015, 

de manera que queden totalment 
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2.2. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 
2013-2017 

2.2.1. Convocatòria, derogació i altres acords sobre el PUOSC per al període 
2013-2017 
 
Mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, es varen aprovar les bases reguladores i d’execució del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016 i se’n va obrir la convocatòria. 
Aquestes bases també incloïen les bases específiques del Programa de Cooperació 
Municipal de la Diputació de Girona, l’anomenat Pla Específic, aprovades en la sessió 
plenària del 29 de gener de 2013 i modificades en la sessió del 15 d’octubre de 2013, 
que es destinen al finançament d’inversions municipals en edificis, cementiris i camins 
municipals, incloent-hi construccions, reparacions, rehabilitacions i millores. 
Els problemes financers de la Generalitat varen impedir que dotés econòmicament el 
nou PUOSC i això va motivar que derogués el Decret 155/2012 mitjançant el Decret 
104/2014. Per resoldre aquesta situació i mantenir el seu programa, el Ple de la 
Diputació, en la sessió del 23 de setembre de 2014, va aprovar la modificació de les 
bases i l’aprovació de bases complementàries del Programa Específic de la Diputació de 
Girona del PUOSC 2013-2017.  
El Ple de la Diputació, en la sessió del 20 d’octubre de 2015, va aprovar una nova 
modificació del punt catorzè de les bases per tal de limitar el paper de la Generalitat en 
l’establiment del finançament consolidat en el supòsit que les obres subvencionades 
per la Diputació també ho fossin per altres programes del PUOSC. Aquesta modificació 
es va sotmetre a informació pública mitjançant un edicte publicat al BOP núm. 214 de 6 
de novembre de 2015 i al DOGC núm. 7002 de 20 de novembre de 2015, i, com que no 
s’hi va presentar cap al·legació, es va publicar l’aprovació definitiva esmentada de la 
modificació de les bases mitjançant un edicte al BOP núm. 18 de 28 de gener de 2016.  
 

2.2.2. Principals característiques del Programa Específic de la Diputació del 
PUOSC per al període 2013-2017 
 
Les característiques principals del Programa Específic de la Diputació del PUOSC per al 
període 2013-2017 són les següents:  
Despeses subvencionables: les actuacions objecte d’ajut són les inversions en edificis, 
cementiris i camins municipals, incloent-hi construccions, reparacions, rehabilitacions 
o millores. En camins municipals només se subvencionen les obres que disposin del 
projecte tècnic corresponent. Es poden subvencionar les despeses de redacció dels 
projectes, però no se subvencionen els honoraris corresponents a la direcció de les 
obres. 
Aprovació: cada anualitat concreta s’ha de sotmetre a informació pública en el darrer 
trimestre de l’any anterior, i el Ple de la Diputació, preferentment durant el primer 
trimestre de l’any corresponent, ha de resoldre les al·legacions que es presentin i 
aprovar la formulació definitiva del programa específic de l’anualitat.  
Import del Programa: la Diputació preveia destinar al finançament del Programa 
Específic per al període 2013-2017 un import de 16.000.000,00 €. En la planificació 
aprovada el 15 de març de 2016, les subvencions aprovades tenen un import total de 



 

15.816.688,10 €. 
Import de les subvencions:
concessió de subvencions, no e
 
Tram de població                  
Fins a 1.000 habitants 
De 1.001 a 2.000 habitants
De 2.001 a 5.000 habitants
De 5.001 a 10.000 habitants
De 10.001 a 20.000 habitants
Més de 20.000 habitants 

 
Contractació: els ajuntaments han d
any a comptar de l’endemà de la 
específic de l’anualitat corresponent, però també poden sol·licitar una pròrroga d
màxim de sis mesos.  
Execució: el termini d’execució
comptar de la data de la contractació. 
Pagament: la Diputació efectua els pagaments totals o parcials de les subvencions en 
proporció als justificants de la despesa que es presentin. No es preveu la possibilitat 
de fer pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte 
justificatiu. 
 

2.2.3. Aprovació i gestió de les diferents anualitats del 
la Diputació del PUOSC per al període 2013
 
Pla de les anualitats del 2013 i 
d’agost de 2014, va aprovar definitivament les subvencions incloses en les anualitats 
del 2013 i el 2014. Durant l
incloses en les anualitats de
40 actuacions estaven pendents de contractar, e
sessió del 3 d’agost de 2015, va adoptar l
en sis mesos més, fins al 15 de f
 

 
Pla de l’anualitat del 2015:
informació pública mitjançant 
d’octubre de 2014, i el Ple de la Diputació, 
resoldre les 31 al·legacions presentades, va aprovar
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Import de les subvencions: d’acord amb el que es preveu a les bases i 
concessió de subvencions, no excedeixen els imports i els percentatges següents:

                   Import màxim   Percentatge màxim del cost de l
 70.000,00 €  fins al 95

De 1.001 a 2.000 habitants 70.000,00 €  fins al 90
De 2.001 a 5.000 habitants 75.000,00 €  fins al 80
De 5.001 a 10.000 habitants 80.000,00 €  fins al 75
De 10.001 a 20.000 habitants 85.000,00 €  fins al 70

 90.000,00 €  fins al 60

ls ajuntaments han d’adjudicar les actuacions en un termin
endemà de la publicació al BOP de l’aprovació del programa 

anualitat corresponent, però també poden sol·licitar una pròrroga d

execució de les actuacions serà d’un màxim de 
de la data de la contractació.  

a Diputació efectua els pagaments totals o parcials de les subvencions en 
proporció als justificants de la despesa que es presentin. No es preveu la possibilitat 

oncepte de bestretes anteriors a la presentació del compte 

2.2.3. Aprovació i gestió de les diferents anualitats del Programa Específic de 
la Diputació del PUOSC per al període 2013-2017 

2013 i el 2014: el president de la Diputació, en resolució de
agost de 2014, va aprovar definitivament les subvencions incloses en les anualitats 

Durant l’any 2015, atès que el termini per contractar les actuacions 
incloses en les anualitats del 2013 i el 2014 finalitzava el 17 d’agost de 2015 i que unes 

actuacions estaven pendents de contractar, el Ple de la Diputació de Girona, 
agost de 2015, va adoptar l’acord d’ampliació del termini de contractació 

l 15 de febrer de 2016.  

2015: el programa del pla de l’any 2015 es va sotmetre a 
informació pública mitjançant l’edicte núm. 11571, publicat al BOP núm. 205 de

l Ple de la Diputació, en la sessió del 27 de gener 
al·legacions presentades, va aprovar la formulació definitiva de 

a les bases i als acords de 
percentatges següents: 

màxim del cost de l’actuació 
fins al 95 % 
fins al 90 % 
fins al 80 % 
fins al 75 % 
fins al 70 % 
fins al 60 % 

adjudicar les actuacions en un termini màxim d’un 
aprovació del programa 

anualitat corresponent, però també poden sol·licitar una pròrroga d’un 

màxim de dos anys a 

a Diputació efectua els pagaments totals o parcials de les subvencions en 
proporció als justificants de la despesa que es presentin. No es preveu la possibilitat 

oncepte de bestretes anteriors a la presentació del compte 

grama Específic de 

t de la Diputació, en resolució del 5 
agost de 2014, va aprovar definitivament les subvencions incloses en les anualitats 

tès que el termini per contractar les actuacions 
agost de 2015 i que unes 

l Ple de la Diputació de Girona, en la 
ampliació del termini de contractació 

 

any 2015 es va sotmetre a 
11571, publicat al BOP núm. 205 de 27 

del 27 de gener de 2015, va 
la formulació definitiva de 



 

l’anualitat del 2015 (publicada al BOP núm. 21 de 2 de febr
planificació del quinquenni 2013
Diputació del 21 de gener de 2016
per a la contractació de les actuacions de 
el termini que inicialment acabava el dia 2 de febrer de 2016.

Pla de l’anualitat del 2016:
president de la Diputació de Girona aprovà 
del 2016 del Programa Específic i la sotmeté al tràmit d
181 de 18 de setembre de 2015
la sessió del 15 de març de 2016
presentades en el tràmit d
formulació definitiva de l’anualitat 
de 2016) i va actualitzar la planificació del quinquenni 2013
mitjançant les al·legacions corresponents
únics ajuntaments, Bordils i Viladesens,
període 2013-2017.  
La publicació en el BOP núm. 54 
l’anualitat de 2016 determina que, en aplicació del termi
reguladores, el termini per 
acabarà el 18 de març de 2017, si bé es pot prorrogar un període de 

Pla de l’anualitat del 2017:
núm. 174 de 12 de setembre de 2016
provisionalment la planificació de l
sotmeté al tràmit d’informació pública 
resolució del 29 de novembre 
ampliar fins al 31 de desembre de 2016. S
resoldre-les i aprovar definitivament l
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2015 (publicada al BOP núm. 21 de 2 de febrer de 2015) i va actualitzar la 
planificació del quinquenni 2013-2017. Mitjançant la resolució del 

21 de gener de 2016, es va prorrogar fins al 2 d’agost de 2016 el termini 
la contractació de les actuacions de cinc ajuntaments que no havien adjudicat en 

el termini que inicialment acabava el dia 2 de febrer de 2016. 

2016: mitjançant la resolució del 9 de setembre de 2015, e
resident de la Diputació de Girona aprovà provisionalment la planificació de l

2016 del Programa Específic i la sotmeté al tràmit d’informació pública 
de setembre de 2015) fins al 30 novembre de 2016. El Ple de la Diputació

15 de març de 2016, va adoptar l’acord de resolució de les 
presentades en el tràmit d’informació pública del Programa Específic, va aprovar

anualitat del 2016 (publicada al BOP núm. 54 de 18 de març 
la planificació del quinquenni 2013-2017. Cal m

mitjançant les al·legacions corresponents, es varen incloure en la planificació 
únics ajuntaments, Bordils i Viladesens, que no estaven inclosos en la planificació del 

núm. 54 de 18 de març de 2016 de l’aprovació definitiva de 
anualitat de 2016 determina que, en aplicació del termini d’un any previst a les bases 

reguladores, el termini per a la contractació de les actuacions que hi estan incloses 
acabarà el 18 de març de 2017, si bé es pot prorrogar un període de sis 

2017: mitjançant la resolució del 5 de setembre de 2016 (BOP
de setembre de 2016), el president de la Diputació de Girona aprovà 

provisionalment la planificació de l’anualitat del 2017 del Programa Específic i la 
informació pública fins al 30 novembre de 2016, si bé 

29 de novembre de 2016 (BOP núm. 230 d’1 de desembre de 2016)
l 31 de desembre de 2016. S’han presentat 35 al·legacions i la previsió 

les i aprovar definitivament l’anualitat en el Ple del mes de març de 2017.

) i va actualitzar la 
resolució del president de la 

agost de 2016 el termini 
ajuntaments que no havien adjudicat en 

 
9 de setembre de 2015, el 

provisionalment la planificació de l’anualitat 
informació pública (BOP núm. 

El Ple de la Diputació, en 
acord de resolució de les 33 al·legacions 

informació pública del Programa Específic, va aprovar la 
2016 (publicada al BOP núm. 54 de 18 de març 

Cal mencionar que, 
incloure en la planificació els dos 

que no estaven inclosos en la planificació del 

aprovació definitiva de 
un any previst a les bases 

la contractació de les actuacions que hi estan incloses 
 mesos més. 

 
5 de setembre de 2016 (BOP 

resident de la Diputació de Girona aprovà 
2017 del Programa Específic i la 

e de 2016, si bé mitjançant la 
desembre de 2016) es va 

al·legacions i la previsió és 
le del mes de març de 2017. 



 

2.2.4. Situació del Programa Específic
període 2013-2017 el 31 de desembre de 2016
 
La situació dels plans específics anuals inclosos en el PUOSC 
resumeix en el quadre que segueix (segons 
de la Diputació en la sessió
 

 
Figura 4. Situació dels plans específics. 

 

2.2.5. Aportacions al Programa de Despeses de Manteniment del PUOSC per 
al període 2014-2015 
 
El Ple de la Diputació, en 
mutu acord de les parts del conveni entre el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i la Diputació de Girona per al finançament del PUOSC 
2013-2017 i va aprovar un nou conveni per al finançament de les anualitats 
del 2015 de la línia de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC
de la Diputació de Girona es fixava en una quantitat total de 4.100.000,00
(2.050.000,00 € anuals). 
 
Mitjançant l’acord del Ple de la Diputació de 20 de juny de 2016
conveni per al finançament de les anualitats 
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Programa Específic de la Diputació del PUOSC per al 
2017 el 31 de desembre de 2016 

specífics anuals inclosos en el PUOSC del 2013 a
ue segueix (segons la planificació actualitzada per acord del 

sessió de 21 de març de 2017). 

specífics.  

2.2.5. Aportacions al Programa de Despeses de Manteniment del PUOSC per 

El Ple de la Diputació, en la sessió de 20 de juny de 2014, va declarar l
mutu acord de les parts del conveni entre el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i la Diputació de Girona per al finançament del PUOSC 

2017 i va aprovar un nou conveni per al finançament de les anualitats 
2015 de la línia de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC

de la Diputació de Girona es fixava en una quantitat total de 4.100.000,00

del Ple de la Diputació de 20 de juny de 2016, es va aprovar un nou 
conveni per al finançament de les anualitats del 2016 i el 2017 de la mateixa línia de 

 

de la Diputació del PUOSC per al 

2013 al 2017 es 
planificació actualitzada per acord del Ple 

 

2.2.5. Aportacions al Programa de Despeses de Manteniment del PUOSC per 

de 20 de juny de 2014, va declarar l’extinció per 
mutu acord de les parts del conveni entre el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i la Diputació de Girona per al finançament del PUOSC per al període 

2017 i va aprovar un nou conveni per al finançament de les anualitats del 2014 i 
2015 de la línia de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC. L’aportació 

de la Diputació de Girona es fixava en una quantitat total de 4.100.000,00 € 

va aprovar un nou 
2017 de la mateixa línia de 



13 
 

reparacions, manteniment i conservació de la convocatòria del PUOSC d’aquestes 
anualitats, i es va establir una nova aportació de la Diputació de 4.100.000,00 € 
(2.050.000,00 € anuals). La part corresponent a l’any 2016, no prevista en el pressupost 
inicial de l’any 2016, es va finançar amb una modificació pressupostària de crèdit 
extraordinari que va permetre reconèixer l’obligació econòmica de la Diputació i que ha 
estat satisfeta l’any 2017. 

3. Ajuts a ajuntaments per a suport financer (subvenció 
d’interessos de préstecs municipals) 

 
Aquesta línia de subvencions es va suprimir l’any 2015 per diverses circumstàncies, en 
especial perquè cap ajuntament l’havia sol·licitada els anys 2014 i 2015. Malgrat això, 
atès que es continuen satisfent les subvencions derivades dels préstecs formalitzats en 
anys anteriors, seguidament se n’exposen les característiques generals amb caràcter 
informatiu. 
Aquesta línia de subvencions pretenia facilitar l’accés al crèdit a llarg termini, sobretot 
per part dels municipis petits, subvencionant el 50 % dels interessos dels préstecs, que 
amb un import màxim de 120.000,00 € i per al finançament d’inversions, els diferents 
ajuntaments gironins podien concertar amb dues entitats financeres, la Caixa i Banco 
Popular, amb les quals la Diputació tenia uns convenis aprovats l’any 2012, i que no han 
estat renovats. 
El 31 de desembre de 2016 hi havia 82 préstecs vigents subvencionats en aquesta línia 
de subvencions. 

4. Convenis i ajuts per a despeses excepcionals municipals 
 
Mitjançant convenis i ajuts directes de caràcter específic, la Diputació participa en el 
finançament de diferents actuacions municipals considerades d’interès especial i/o de 
caràcter urgent, algunes per atendre desperfectes motivats per fenòmens 
meteorològics. Amb aquesta línia d’ajuts, existent des de fa anys al Servei de 
Cooperació, durant l’any 2016 s’han aprovat 25 ajudes, de les quals cap de caràcter 
plurianual, que han suposat en conjunt l’atorgament de subvencions amb càrrec a les 
consignacions pressupostàries del Servei de Cooperació per un import total de 
701.482,52 €. D’aquestes 25 ajudes, 10 s’han tramitat com a inversions financerament 
sostenibles, amb les seves peculiaritats quant a finalitat i terminis, i s’han finançat amb 
una modificació pressupostària de crèdit extraordinari. També cal mencionar que les 25 
actuacions subvencionades han estat inversions, llevat d’una única subvenció per a 
despeses corrents a favor de l’Ajuntament de Vilamaniscle, per al transport d’aigua 
potable en cisternes. 
L’import dels ajuts ha anat des d’un mínim de 1.068,00 €, concedit a l’Ajuntament de 
Llanars per a la reparació d’una carretera, a un màxim de 75.000,00 €, a favor de 
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro per a la construcció d’un mur al CEIP Pedralta.  
Si comparem aquests ajuts amb els d’anys anteriors, podem observar una reducció 
progressiva dels ajuts directes atorgats pel Servei de Cooperació. 



 

 
Figura 5. Evolució del nombre de subvencions i de l

5. Subvencions per a despeses de nevades i glaçades
 
L’any 2016 es va obrir una nova línia de su
finançar despeses municipals derivades de nevades o glaçades
subvencions que els anys anteriors s
finalitat. 
Les bases reguladores varen ser aprovade
celebrada el 16 de febrer de 2016,
edictes publicats al BOP núm
març de 2016, i l’aprovació definitiva es va p
2016.  
D’acord amb les bases aprovades
corrents (capítol II) de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques, directament 
motivades per situacions de nevades o glaça
destinades a maquinària o instal·lacions per 
que podia rebre un mateix ajuntament en cada línia de subvenció, despeses corrents i 
inversions es va fixar en un import màx
Com a novetat respecte d
expressament la possibilitat de subvencionar 
conjunta, mancomunada o agregada per part de 
Les subvencions que podien obtenir els ajuntament
màxim (entre el 60 % i el 95
municipi (amb els mateixos trams poblacionals i percentatges aprovats en el 
Específic del PUOSC per al període
memòria). 
La Junta de Govern va aprovar

14 

subvencions i de l’import concedit. 

Subvencions per a despeses de nevades i glaçades 

any 2016 es va obrir una nova línia de subvencions de lliure concurrència per tal de 
finançar despeses municipals derivades de nevades o glaçades que
subvencions que els anys anteriors s’havien atorgat directament per a la mateixa 

Les bases reguladores varen ser aprovades pel Ple de la Diputació en 
celebrada el 16 de febrer de 2016, varen ser sotmeses a informació pública mitjançant 
edictes publicats al BOP núm. 35 de 22 de febrer de 2016 i al DOGC núm

aprovació definitiva es va publicar al BOP núm. 60 de 30 de març de 

acord amb les bases aprovades, eren despeses subvencionables les despeses 
apítol II) de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques, directament 

motivades per situacions de nevades o glaçades, i les despeses d’inversió (capítol VI) 
destinades a maquinària o instal·lacions per afrontar les mateixes situacions.
que podia rebre un mateix ajuntament en cada línia de subvenció, despeses corrents i 
inversions es va fixar en un import màxim de 30.000 € i en un de mínim de 1.000
Com a novetat respecte d’altres convocatòries, cal destacar que es preveia 
expressament la possibilitat de subvencionar inversions efectuades d
conjunta, mancomunada o agregada per part de diversos ajuntaments. 
Les subvencions que podien obtenir els ajuntaments s’establien en un percentatge 

% i el 95 %) que variava en funció del nombre d
municipi (amb els mateixos trams poblacionals i percentatges aprovats en el 

per al període 2013-2017, exposat en el punt 

va aprovar, en data 19 d’abril de 2016, 

 

bvencions de lliure concurrència per tal de 
que substituïa les 

havien atorgat directament per a la mateixa 

le de la Diputació en la sessió 
varen ser sotmeses a informació pública mitjançant 

l DOGC núm. 7070 de 2 de 
de 30 de març de 

despeses subvencionables les despeses 
apítol II) de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques, directament 

inversió (capítol VI) 
les mateixes situacions. L’import 

que podia rebre un mateix ajuntament en cada línia de subvenció, despeses corrents i 
mínim de 1.000 €.  

destacar que es preveia 
inversions efectuades d’una manera 

ajuntaments.  
establien en un percentatge 

%) que variava en funció del nombre d’habitants del 
municipi (amb els mateixos trams poblacionals i percentatges aprovats en el Programa 

exposat en el punt 2.2.2 d’aquesta 

 la convocatòria 



 

corresponent fixant el termini de presentació de sol·licituds d
2016.  
Les sol·licituds presentades per 
consideració de la comissió qualificadora corresponent el 14 de juliol de 2016 i 
l’atorgament de les subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern del 2 
d’agost de 2016, que va aprova
import total de 125.000,00
total de 125.000,00 €, cosa que 
convocatòria.   
El termini que fixaven les bases per presentar les justificacions de les subvencions 
concedides s’acabava el 30 d
a sol·licitud d’ajuntaments.
En la línia d’inversions es va
subvenció i la renúncia d’un ajuntament a la subvenció concedida.
L’import satisfet finalment als ajuntaments un cop presentats els comptes justificatius 
corresponents ha estat de 121.209,77
corrents i de 110.765,23 € (
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corresponent fixant el termini de presentació de sol·licituds del 2 al 31 de maig de 

·licituds presentades per 41 ajuntaments gironins es varen sotmetre a 
consideració de la comissió qualificadora corresponent el 14 de juliol de 2016 i 
atorgament de les subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern del 2 

aprovar 31 subvencions per a despeses corrents, amb un 
import total de 125.000,00 €, i 16 subvencions per a inversions, amb el mateix import 

cosa que esgotava la totalitat dels crèdits assignats en la 

ue fixaven les bases per presentar les justificacions de les subvencions 
acabava el 30 d’octubre de 2016, si bé es varen concedir 
ajuntaments. 
inversions es varen aprovar dos canvis de destí amb mi

un ajuntament a la subvenció concedida. 
import satisfet finalment als ajuntaments un cop presentats els comptes justificatius 

ha estat de 121.209,77 € (el 97 % del concedit) en la línia de despeses 
(el 94 % del concedit) en la d’inversions. 

 

el 2 al 31 de maig de 

ajuntaments gironins es varen sotmetre a 
consideració de la comissió qualificadora corresponent el 14 de juliol de 2016 i 
atorgament de les subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern del 2 

despeses corrents, amb un 
inversions, amb el mateix import 

els crèdits assignats en la 

ue fixaven les bases per presentar les justificacions de les subvencions 
n concedir tres pròrrogues 

n aprovar dos canvis de destí amb minoració de la 

import satisfet finalment als ajuntaments un cop presentats els comptes justificatius 
% del concedit) en la línia de despeses 

 



 

Figura 6. Gràfics de les despeses corrents 

6. Convenis de suport econòmic als cons
 
Durant l’any 2016 s’ha mantingut
consells comarcals. Els convenis de l
aprovats per acords de la Junta de Govern del dia 2 de febrer de 201
convenis és el finançament de la 
administrativa, econòmica
matèria de salut pública, i també, 
obligatori, segons els imports comunicats pel Departament d
Generalitat. També s’han incorporat als convenis anuals de l
que, pel concepte de recaptació
Empordà, la Garrotxa i el Gironès.
L’import destinat pel Servei de Cooperació
serveis d’assistència als municipis
va fixar l’any 2016 en 2.821.654,
distribució entre els vuit 
d’1.160.827,00 € a parts iguals entre tots els consells (amb un import de 145.103,38
per a cadascun, com l’any anterior
nombre de municipis i de la superfície de cada consell.
El càlcul del repartiment de l
 

Consells Quota fitxa 
Hab. 2014 

(cens

Alt  
Empordà 

145.103,38 140.214,00

Baix 
Empordà 

145.103,38 132.886,00

Cerdanya 145.103,38 14.542,00

Garrotxa 145.103,38 56.036,00

Gironès 145.103,38 185.085,00
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corrents i les inversions per les nevades de l’any 2016. 

Convenis de suport econòmic als consells comarcals

mantingut la línia d’aportacions econòmiques de la Diputació 
omarcals. Els convenis de l’any 2016 amb cadascun dels consells varen ser 

aprovats per acords de la Junta de Govern del dia 2 de febrer de 201
convenis és el finançament de la prestació general de serveis d’assistència

econòmica i tècnica als municipis, a més de diverses
i també, en alguns consells, el servei de transport escolar no 

obligatori, segons els imports comunicats pel Departament d’Ensenyament de la 
han incorporat als convenis anuals de l’any 2016 les quantitats 

pel concepte de recaptació, rebien des de fa anys els consells comar
Empordà, la Garrotxa i el Gironès. 

Servei de Cooperació al finançament de la prestació
municipis i diverses actuacions en matèria de 

any 2016 en 2.821.654,00 € (500.000,00 € més que l’any anterior) i la 
 consells comarcals es va actualitzar repartint 

parts iguals entre tots els consells (amb un import de 145.103,38
any anterior) i la quantitat restant en funció dels habitants, del 

nombre de municipis i de la superfície de cada consell. 
El càlcul del repartiment de l’any 2016 va ser el següent: 

Hab. 2014 

cens) 

Quota per 

habitants 
Municipis 

Quota per 

municipis 

Superf. 

(km
2
) 

140.214,00 102.846,40 68 172.685,38 1.357,50 

132.886,00 97.471,34 36 91.421,67 701,70 

14.542,00 10.666,50 11 27.934,40 250,60 

56.036,00 41.102,18 21 53.329,31 734,60 

185.085,00 135.759,10 27 68.566,25 575,60 

 

ells comarcals 

aportacions econòmiques de la Diputació als 
any 2016 amb cadascun dels consells varen ser 

aprovats per acords de la Junta de Govern del dia 2 de febrer de 2016. L’objecte dels 
assistència jurídica, 

diverses actuacions en 
ransport escolar no 

Ensenyament de la 
any 2016 les quantitats 

omarcals de l’Alt 

prestació general de 
 salut pública es 

any anterior) i la 
omarcals es va actualitzar repartint la quantitat 

parts iguals entre tots els consells (amb un import de 145.103,38 € 
) i la quantitat restant en funció dels habitants, del 

Quota per 

superfície 
Total 

129.521,78 550.156,93 

66.950,59 400.946,98 

23.910,25 207.614,52 

70.089,65 309.624,51 

54.919,14 404.347,87 



 

Pla 
Estany 

145.103,38 31.554,00

Ripollès 145.103,38 25.700,00

Selva 145.103,38 168.737,00

TOTALS 1.160.827,00 754.754,00

 
El total d’aportacions incloses als convenis amb 
incloent-hi la part destinada a acords de recaptació (308.820,00
(600.000,00 €), és de 3.730.474,00

 
Figura 7. Gràfic de la distribució de les 
 

Amb la finalitat de facilitar la disponibilitat de tresoreria dels consells comarcals
l’any anterior, la Diputació va fer un primer pagament del 50
després de la signatura del conveni per part del consell comarcal corresponent, i la 
resta es va satisfer un cop presentada la memòria justificativa del conveni de l
anterior. 

7. Subvencions a les llars d’infants municipals
 
Des l’any 2013, davant le
assumit parcialment el pagament de les subvencions que 
llars d’infants municipals. De comú acord amb la Generalitat, la Diputació ha aprovat 
les bases i les convocatòries corresponents al
2015 amb un import de 875,00
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31.554,00 23.144,73 11 27.934,40 262,80 

25.700,00 18.850,85 19 48.250,33 956,60 

168.737,00 123.767,91 25 63.487,27 962,90 

754.754,00 553.609,00 218 553.609,00 5.802,30 553.609,00

aportacions incloses als convenis amb els consells comarcals per a l
la part destinada a acords de recaptació (308.820,00 €) i transport escolar 

és de 3.730.474,00 €. 

e les aportacions als consells comarcals. 

facilitar la disponibilitat de tresoreria dels consells comarcals
l’any anterior, la Diputació va fer un primer pagament del 50 % de les aportac
després de la signatura del conveni per part del consell comarcal corresponent, i la 
resta es va satisfer un cop presentada la memòria justificativa del conveni de l

Subvencions a les llars d’infants municipals 

davant les dificultats financeres de la Generalitat, la Diputació ha 
assumit parcialment el pagament de les subvencions que la Generalitat

infants municipals. De comú acord amb la Generalitat, la Diputació ha aprovat 
òries corresponents als cursos 2012-2013, 2013

2015 amb un import de 875,00 € per alumne matriculat. 

25.074,27 221.256,78 

91.271,11 303.475,66 

91.872,21 424.230,76 

553.609,00 2.821.654,00 

omarcals per a l’any 2016, 
i transport escolar 

 

facilitar la disponibilitat de tresoreria dels consells comarcals, i com 
de les aportacions 

després de la signatura del conveni per part del consell comarcal corresponent, i la 
resta es va satisfer un cop presentada la memòria justificativa del conveni de l’any 

financeres de la Generalitat, la Diputació ha 
la Generalitat satisfeia a les 

infants municipals. De comú acord amb la Generalitat, la Diputació ha aprovat 
2013-2014 i 2014-
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El mecanisme utilitzat ha estat l’aprovació, per acord del Ple de la Diputació de Girona 
del 15 d’octubre de 2013, d’unes bases específiques reguladores de les subvencions 
destinades als ens locals de la província de Girona que fossin titulars de centres 
educatius de primer cicle d’educació infantil. 
La primera convocatòria d’aquesta línia de subvencions, la del curs 2012-2013, es va 
resoldre subvencionant 136 llars d’infants municipals i 6.624 dels seus alumnes, amb 
un import global subvencionat de 5.792.079 €.  
L’any 2016 es varen modificar, per acord del Ple del 19 d’abril, les bases específiques 
reguladores d’aquestes subvencions, aprovades el 15 d’octubre de 2013, per tal de 
concretar alguns aspectes de la regulació i, sobretot, per incloure-hi les noves 
obligacions legals derivades de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, que imposen als beneficiaris de les 
subvencions adequar l’activitat als principis ètics i a les regles de conducta establerts 
en l’article 55 de la llei esmentada. Com que no es van presentar al·legacions en el 
període d’informació pública (BOP núm. 81 de 28 d’abril de 2016 i DOGC núm. 7117 de 
10 de maig de 2016), l’acord de modificació va quedar elevat a definitiu i el text íntegre 
de les bases es va publicar al BOP núm. 103 de 31 de maig de 2016. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 7 de juny de 2016 va aprovar la 
convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva, i convocatòria única per a 
l’any 2016, amb un crèdit assignat de 5.600.000,00 €, que es finançaven en dues 
meitats, de 2.800.000,00 €, amb càrrec als exercicis del 2016 i del 2017. Posteriorment, 
per acord de la Junta de Govern del 29 de novembre de 2016, i després de l’aprovació 
d’un expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit, es va modificar 
la distribució anual de la convocatòria i es va establir que un import de 3.900.000,00 € 
se satisfaria amb el pressupost del 2016 i la quantitat restant, 1.700.000,00 €, amb 
càrrec al pressupost del 2017. 
El termini de presentació de sol·licituds es va establir des de l’1 de juliol fins al 30 de 
setembre de 2016. Les 136 sol·licituds presentades pels ajuntaments es varen sotmetre 
a consideració de la comissió qualificadora corresponent el 8 de novembre de 2016 i 
l’atorgament de les subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern del 29 
del mateix mes, quan es va aprovar subvencionar 136 llars d’infants municipals i 6.065 
dels seus alumnes. 
Posteriorment, la Junta de Govern, en la sessió celebrada el 24 de gener de 2017, va 
admetre un recurs de l’Ajuntament de Salt per un error en el nombre d’alumnes 
matriculats i es va augmentar el nombre d’alumnes subvencionats en sis. Amb aquest 
canvi, el resultat final de les subvencions del curs 2015-2016 és de 6.071 alumnes 
subvencionats i un import total de subvencions de 5.299.466,17 €, que coincideix amb 
l’import satisfet finalment als ajuntaments, perquè en aquesta línia de subvencions es 
presenten els justificants al mateix temps que les sol·licituds de subvenció. 
Finalment, cal mencionar la disminució progressiva del nombre d’alumnes 
subvencionats, en funció de les sol·licituds presentades pels ajuntaments, que ha 
passat de 6.624 el curs 2012-2013 a 6.071 el curs 2015-2016.  
 



 

 
Figura 8. Gràfic de l’evolució de les subvencions a les llars d

8. Pla Especial d’Inversions Sost
 
A diferència dels anys 2014 i 2015, durant l
convocatòria de subvencions pe
financerament sostenibles 

2/2012, de 27 d’abril, 
desenvolupada per la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el 
No obstant això, s’han tramitat 
tipus d’inversions, com ja s

9. Comissió de Coordinació dels Serveis d’Assistència Tècnica
 
Mitjançant la resolució del 
de Coordinació dels Serveis d
president de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i d
els àmbits d’Arquitectura, Habit
d’Arquitectura, l’enginyer cap del Servei d
Local i la tècnica en habitatge del 
Durant l’any 2016, aquesta comissió s
examinat i acceptat 19 peticions d
d’Enginyeria, 3 per al d’Habitatge
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subvencions a les llars d’infants. 

Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS) 

A diferència dels anys 2014 i 2015, durant l’any 2016 no hi ha hagut 
convocatòria de subvencions per al finançament de les anomenades 
financerament sostenibles previstes a la disposició addicional sisena de la Llei orgàn

de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
desenvolupada per la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes l

han tramitat deu subvencions directes per al finançament d
com ja s’ha assenyalat en l’apartat 4. 

Comissió de Coordinació dels Serveis d’Assistència Tècnica

resolució del president del 18 de febrer de 2012, es va crear 
erveis d’Assistència Tècnica, constituïda el 8 de març i formada pel 

Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció social, el diputat delegat en 
Arquitectura, Habitatge i Enginyeria, l’arquitecte cap del Servei 

nginyer cap del Servei d’Enginyeria, el cap del Servei de Cooperació
ècnica en habitatge del Servei de Cooperació Local.  

questa comissió s’ha reunit en sis sessions, en les qu
examinat i acceptat 19 peticions d’ens locals, de les quals 15 eren pe

abitatge i 1 per al d’Arquitectura. 

 

any 2016 no hi ha hagut cap nova 
de les anomenades inversions 

previstes a la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 

desenvolupada per la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

l finançament d’aquest 

Comissió de Coordinació dels Serveis d’Assistència Tècnica 

es va crear la Comissió 
ècnica, constituïda el 8 de març i formada pel 

iputat delegat en 
rquitecte cap del Servei 

Servei de Cooperació 

essions, en les quals s’han 
ens locals, de les quals 15 eren per al Servei 
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10. Recursos humans i formació interna 
 

10.1. Recursos humans 
 
Pel que fa als recursos humans, s’assenyalen les característiques i les incidències 
d’interès durant l’any 2016 següents: 
 

- Josep Garriga exerceix des del mes de gener de 2009, data de la seva 
incorporació a la Diputació, les funcions de cap del Servei d’Assistència i 
Cooperació als Municipis, en la qual durant l’any 2016 també han estat adscrits 
els serveis de Bon Govern, Transparència i Participació i d’Habitatge. Com s’ha 
assenyalat a l’inici d’aquesta memòria, amb la constitució de la nova corporació, 
el juliol de 2015, el Servei d’Esports es va integrar a l’Àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, però no va ser fins a l’aprovació del pressupost 
del 2016 que el personal d’Esports va deixar d’estar integrat formalment en el 
d’Assistència i Cooperació. 

- Pel que fa al personal administratiu, durant l’any 2016 hi ha hagut uns quants 
canvis en l’assignació de les tasques pròpies del Servei de Cooperació, però la 
situació a partir del segon trimestre i fins al present ha comptat amb l’adscripció 
al Servei d’Assistència i Cooperació d’Aurèlia Planas, cap de negociat, de Roser 
Malagelada, tècnica A2 funcionària en comissió de serveis de l’organisme 
autònom XALOC, i d’Esther Casadevall, administrativa, amb una reducció d’un 
terç de la jornada. També s’ha comptat amb els serveis de l’auxiliar 
administrativa Montse Corney, durant un període de baixa d’Esther Casadevall i 
posteriorment mitjançant contracte específic. 

- El Servei de Bon Govern, Transparència i Participació ha disposat de la tècnica 
Anna Brunsó, de l’auxiliar administrativa Carmen Perxés i, a partir del mes 
d’octubre, de Pol Puigdomènech, tècnic en transparència i administració 
electrònica. 

- En l’àmbit específic d’Habitatge s’ha comptat amb una tècnica, Anna Pla, que ha 
tingut suport administratiu des dels altres àmbits de gestió. 

- Mitjançant convenis amb la Universitat de Girona per a programes de 
cooperació educativa, durant diferents mesos de l’any 2016 s’ha disposat de les 
tasques efectuades pels estudiants Wassima Saadoun, Pol Puigdomènech, Mar 
Valls, Sergi Urzay i Anaïs Varo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 9. Organigrama de l’Àrea de Cooperació Local.
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Àrea de Cooperació Local. 
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10.2. Formació 
 
En el quadre que segueix s’indiquen els cursos, les jornades i els seminaris als quals ha 
assistit el personal de l’Àrea de Cooperació Local. 
 

Nom Curs Durada Data Organitza Lloc 

Josep Garriga  Seminari d’actualització jurídica i 
dret local (XALOC): sessions de 
transparència en contractació, 
incompatibilitats del personal, 
responsabilitat penals i altres 

3 dies 01/04/16, 
20/05/16 i 
23/09/16 

XALOC. Xarxa 
Local de Municipis 
de la Diputació de 
Girona 

Hotel 
Carlemany. 
Girona 

Roser 
Malagelada 

Sessió «Finestreta única 
empresarial: eines i recursos per 
complir la Llei 16/2015, de 
simplificació administrativa» 

1 dia 26/01/16 Generalitat de 
Catalunya. 
Diputació de 
Girona. Promoció 
Econòmica. 

Auditori Josep 
Irla. Generalitat 
a Girona 

Roser 
Malagelada 

Jornada sobre les noves lleis de 
procediment administratiu i de 
règim jurídic del sector públic 

1 dia 24/02/16 Escola 
d’Administració 
Pública de 
Catalunya 

Auditori Josep 
Irla. Generalitat 
a Girona 

Roser 
Malagelada 

Curs d’introducció als mètodes 
qualitatius aplicats a l’avaluació 
de polítiques públiques 

5 dies 01/04/16 Institut Català 
d’Avaluació de 
Polítiques 
Públiques 

Idescat. 
Barcelona 

Roser 
Malagelada 

Jornada d’administració 
electrònica i eines del Consorci 
AOC 

1 dia 17/06/16 Diputació de 
Girona 
(Participació 
Ciutadana) 

Caixaforum. 
Girona 

Aurèlia Planas Curs «La normativa de 
subvencions: seguiment 
documental i justificació 
econòmica en matèria de 
subvencions» 

2 dies 03/10/16 i 
04/10/16 

Federació de 
Municipis de 
Catalunya 

Adams. 
Barcelona 

Tots Curs de prevenció de riscos 
laborals 

En línia 01/09/16 Diputació de 
Girona 

En línia 

Roser 
Malagelada 

Curs «Millora les habilitats 
organitzatives: lideratge, 
motivació i canvi» 

4 dies 01/10/16 Diputació de 
Girona 

Figueres 

Roser 
Malagelada 

Sessió informativa «Els 
pressupostos locals per a 
l’exercici 2017» 

1 dia 16/11/16 Xarxa Local de 
Municipis de la 
Diputació de 
Girona 

Hotel 
Carlemany. 
Girona 

Anna Brunsó Jornada sobre l’aplicació 
pràctica de la Llei de 
transparència als ens locals 

1 dia 17/05/16 Administració 
Oberta de 
Catalunya 

Espai Francesca 
Bonnemaison. 
Barcelona 

Anna Brunsó Jornada «Democràcia digital, 
reptes i experiències» 

1 dia  
(4 hores) 

06/07/16 Federació de 
Municipis de 
Catalunya 

Seu FMC. 
Barcelona 

Anna Brunsó Jornada «El repte institucional 
dels grups d’interès» 

1 dia  
(5 hores) 

15/07/16 Escola 
d’Administració 
Pública de 
Catalunya 

Barcelona 

Anna Brunsó Fòrum d’Innovació Pública: 
«Una nueva dimensión de la 
administración electrónica» 

1 dia  
(8 hores) 

06/10/16 Mont Sant Benet. 
Sant Fruitós de 
Bages 

Centre de 
convencions 

Anna Brunsó Jornada «Comunicació i 
confiança: el model d’estils 
relacionals» 

1 dia  
(5 hores) 

13/12/16 Federació de 
Municipis de 
Catalunya 

Barcelona 
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Anna Brunsó Curs del servei SEU 2.0 i 
transparència 

10 hores Febrer Administració 
Oberta de 
Catalunya  

En línia 

Pol 
Puigdomènech 

Curs del servei SEU 2.0 i 
transparència 

10 hores Febrer Administració 
Oberta de 
Catalunya  

En línia 

Pol 
Puigdomènech 

Curs del servei e-TAULER 10 hores Abril Administració 
Oberta de 
Catalunya  

En línia 

Pol 
Puigdomènech 

Jornada sobre l’aplicació 
pràctica de la Llei de 
transparència als ens locals 

1 dia 17/05/16 Administració 
Oberta de 
Catalunya  

Espai Francesca 
Bonnemaison. 
Barcelona 

Pol 
Puigdomènech 

Jornada d’administració 
electrònica i eines del Consorci 
AOC 

1 dia  
(4 hores) 

17/06/16 Diputació de 
Girona. 
Participació 
Ciutadana 

Caixaforum. 
Girona 

Pol 
Puigdomènech 

Curs «Bon govern i govern 
obert: transparència, 
participació i ètica pública» 

3 dies  
(15 
hores) 

21/11/16, 
23/11/16 i 
28/11/16 

Federació de 
Municipis de 
Catalunya 

Barcelona 

Carmen Perxés Jornada sobre l’aplicació 
pràctica de la Llei de 
transparència als ens locals 

1 dia 17/05/16 Administració 
Oberta de 
Catalunya  

Espai Francesca 
Bonnemaison. 
Barcelona 

Carmen Perxés Curs bàsic sobre la Llei 39/2015 
del procediment administratiu 
comú de les administracions 
públiques 

4 dies  
(18 
hores) 

02/06/16, 
09/06/16, 
16/06/16 i 
22/06/16 

Escola 
d’Administració 
Pública de 
Catalunya 

Generalitat a 
Girona. Sales 
de formació 

Carmen Perxés Jornada d’administració 
electrònica i eines del Consorci 
AOC 

1 dia  
(4 hores) 

17/06/16 Diputació de 
Girona-
Participació 
ciutadana 

Caixaforum. 
Girona 

Carmen Perxés Curs del servei SEU 2.0 i 
transparència 

10 hores Febrer Administració 
Oberta de 
Catalunya  

En línia 

Carmen Perxés Curs del servei e-TAULER 10 hores Abril Administració 
Oberta de 
Catalunya  

En línia 

Carmen Perxés Curs per a usuaris de l’e-NOTUM 10 hores Juliol Administració 
Oberta de 
Catalunya  

En línia 

Anna Pla Jornada sobre el dret a 
l’habitatge, el dret urbanístic i 
els habitatges buits: ciutats, 
persones i crisi 

5 hores 21/04/16 Universitat de 
Barcelona 

Barcelona 

Anna Pla Curs «Innovació i procés 
creatiu» 

30 hores Abril i maig Universitat de 
Barcelona 

Barcelona 

Anna Pla Curs «El dret a l’habitatge en un 
context de crisi» 

28 hores Maig i juny Universitat de 
Barcelona 

Barcelona 

Anna Pla Jornada «L’habitatge en entorns 
urbans… Camí de la banlieue?» 

5 hores 04/05/16 Diputació de 
Barcelona 

Barcelona 

Anna Pla Jornada «Espai d’experiències 
SIDH» 

5 hores 06/07/16 Diputació de 
Barcelona 

Barcelona 

Anna Pla Curs de mediació hipotecària 16 hores 28/11/16 i 
29/11/16 

Generalitat de 
Catalunya 

Barcelona 

Anna Pla Inici del màster Ciutat i 
urbanisme 

  Octubre 
2016 - juny 

2017 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

Barcelona 
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11.  Consignacions i execucions pressupostàries en el pressupost 
de l’any 2016 
 
En els annexos següents s’adjunten els imports de les consignacions pressupostàries 
assignades al conjunt del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. La informació 
es detalla en dos quadres: el primer assenyala les consignacions pressupostàries 
inicials, les modificacions efectuades i els crèdits totals, i el segon quadre mostra 
l’execució del pressupost en les diferents fases. 
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Annex I. Consignacions pressupostàries de Cooperació i Assistència del pressupost del 2016 
 
 

 



26 
 

Annex II. Execució pressupostària de Cooperació i Assistència del pressupost del 2016 
 


