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NÚM.: 107 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 23 de gener de 2018 
HORA: 12:05 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de 
Girona 
 
ASSISTENTS: 
President  Pere Vila i Fulcarà 
Vicepresidents  Miquel Noguer i Planas 
 Josep Fermí Santamaria i Molero 
 Albert Piñeira i Brosel 
Diputats/diputades Carlos Álvarez i González 
 Jordi Camps i Vicente 
 Josep Ma Corominas i Barnadas 
 Lluís Costabella i Portella 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Marta Felip i Torres 
 Josep Antoni Frias i Molina 
 Albert Gómez i Casas 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Carles Salgas i Padrosa 
 Josep Ma Bagot i Belfort  
 Josep Companys i Güell  
 Joan Estarriola i Vilardell  
 Joan Fàbrega i Solé 
 Joan Martí i Bonmatí  
 Pau Presas i Bertran 
 Josep Ma Rufí i Pagès 
 Lluís Sais i Puigdemont 
 Consol Cantenys i Arbolí 
 Juli Fernández i Iruela 
 Victor Puga i López 
 Lluc Salellas i Vilar 
 Gisela Saladich i Parés 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Viceinterventor Ernest Ruiz Garcia 
ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

anterior, que va tenir lloc el dia 19 de desembre de 2017. 
2. Decrets corresponents al mes de desembre de 2017.  
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin: 

• PLE107/000002/2018-PPRES; Proposta Presidència; Resolució de 
Presidència núm. 2449 de 18-12-17, de concedir a l'IRTA una pròrroga fins al 
30 de juny de 2018 per executar les actuacions previstes per al 2017 i la 
corresponent justificació. (Exp. 2016/3788) 
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4. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
5. PLE107/000104/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Promoció Econòmica (015): Proposta de Formalització de la Xarxa Gironina 
d'Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE) (Exp. 2017/9243) 

6. PLE107/000001/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Secretaria General (005): Modificació dels estatuts del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona. (Exp. 2017/8948) 

7. PLE107/000005/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Unitat Gestió de la Informació: Aprovació bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments, ens dependents d'entitats públiques locals i 
entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l'organització 
d'esdeveniments de caràcter firal. (Exp. 2018/185) 

8. PLE107/000003/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
XALOC: Modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Girona. (Exp. 2018/348) 

9. PLE107/000004/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
XALOC: Acceptació de la delegació acordada de diversos ens de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. (Exp. 2018/348) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
10. PLE107/000090/2017-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de compra agrupada i aprovació 
conveni amb l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà. (Exp. 2017/5041) 

11. PLE107/000091/2017-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Acceptació encàrrec des gestió de compra agrupada i aprovació 
conveni amb l'Ajuntament de Figueres. (Exp. 2017/4050) 

12. PLE107/000092/2017-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de compra agrupada i aprovació 
conveni amb l'Ajuntament de Fornells de la Selva. (Exp. 2017/4943) 

13. PLE107/000093/2017-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de compra agrupada i aprovació 
conveni amb l'Ajuntament de Pardines. (Exp. 2017/4969) 

14. PLE107/000094/2017-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de compra agrupada i aprovació 
conveni amb l'Ajuntament del Port de la Selva. (Exp. 2017/3151) 

15. PLE107/000095/2017-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de compra agrupada i aprovació 
conveni amb l'Ajuntament de Rupià. (Exp. 2017/4725) 

16. PLE107/000101/2017-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de compra agrupada i aprovació 
conveni amb l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí. (Exp. 2017/5004) 

17. PLE107/000102/2017-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de compra agrupada i aprovació 
conveni amb l'Ajuntament de Vilablareix. (Exp. 2017/4694) 

18. PLE107/000103/2017-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de compra agrupada i aprovació 
conveni amb l'Ajuntament de Cervià de Ter. (Exp. 2017/3165) 
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19. PLE107/000105/2017-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de les bases específiques reguladores de les 
subvencions de la Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. (Exp. 2017/9316) 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL 
20. PLE107/000001/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació Local; Habitatge (028): 

Aprovació bases específiques reguladores de subvencions per als ajuntaments 
per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de polítiques 
d'habitatge. (Exp. 2018/95) 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR 
21. PLE107/000001/2018-DCICNTEB; Dictamen CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines. 
(Exp. 2018/44) 

22. PLE107/000034/2017-DCICNTEB; Dictamen CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de projectes 
culturals als museus de les comarques gironines. (Exp. 2017/9296) 

23. PLE107/000033/2017-DCICNTEB; Dictamen CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de les bases 
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona a museus i col·leccions 
de les comarques gironines per dotar-se d'equipaments relacionats amb les 
noves tecnologies (Exp. 2017/8932). 

JUNTA DE PORTAVEUS 
24. PLE107/000001/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció del 

grup de la CUP contra la construcció del gasoducte MIDCAT. (Exp. 2018/348) 
25. MOCIONS D’URGÈNCIA 
26. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta de la sessió 

ordinària anterior del dia 19 de desembre de 2017. 
 
La corporació aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el 
dia 19 de desembre de 2017, prèviament tramesa als senyors diputats i a les 
senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de desembre de 2017 .  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de desembre de 2017, numerats del 
núm. 2319 al núm. 2584. 
 
El diputat senyor Lluc Salellas manifesta que preguntarà sobre dos decrets. En 
concret el 2421, en què es parla que hi ha una subvenció nominativa de cinc mil 
euros al Museu de les Guilleries pel funcionament dels seus serveis. D’aquesta 
subvenció, ens agradaria saber el motiu, tenint en compte que ja tenim unes bases en 
què s’explicita el suport que es fa als museus que hi ha a la demarcació i, per tant, 
ens agradaria saber perquè, si hi ha unes bases, posteriorment, a un museu i de 
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forma nominativa se li acaben donant cinc mil euros més. Per la mateixa regla de tres, 
entenem que, en els propers mesos, hi haurà altres subvencions nominatives a altres 
museus dels pobles d’aquesta demarcació, que es mereixen tant com el Museu de les 
Guilleries rebre aquesta dotació extra. Per tant, ens agradaria saber el motiu i, també, 
si es confirmaria que donarien cinc mil euros, a partir d’ara, a cadascun dels museus 
de la demarcació. En segon lloc, hem pogut comprovar en el decret 2323, que se li 
concedeixen dos mil euros a l’empresa Cherrytech, SL per fer una aplicació de mòbil. 
Ens agradaria saber en base a què es concedeixen dos mil euros a aquesta empresa 
per fer una aplicació de mòbil. Hi ha diverses empreses a la nostra demarcació que 
fan aplicacions de mòbil i, a més, en aquest cas concret, el que hem vist és que 
aquesta empresa pertany a una persona que ha estat diputada d’aquesta Diputació i 
també membre del Patronat de Turisme. Ens agradaria que ens confirmessin que no 
hi té res a veure, aquest fet, amb la subvenció d’aquests dos mil euros.  
El president senyor Pere Vila pren la paraula i manifesta referent a la primera 
pregunta que ens feia sobre els cinc mil euros al Museu de les Guilleries, que es fa a 
través de l’Ajuntament de Sant Hilari, nosaltres prepararem una contesta per escrit a 
vostè i li farem arribar els criteris que hem seguit. Evidentment, no hi haurà una 
aportació extraordinària a cada museu de cinc mil euros, perquè aquest és un cas 
individualitzat i que, per tant, el justificarem. En tot cas, els museus i els propis 
ajuntaments que ho faran via museu, podran fer-ho amb les peticions de les 
convocatòries corresponents. El senyor Piñeira complementarà la informació. 
El vicepresident tercer senyor Albert Piñeira pren la paraula i manifesta que hi ha tres 
o quatre qüestions per comentar, la primera és que les bases dels museus que 
gestionem des de l’Àrea de Cultura, el que fem és subvencionar els museus que 
formen part de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques Gironines. Per tant, 
tots els museus que formen part de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques 
gironines tenen una convocatòria de concurrència competitiva mitjançant la qual, amb 
unes bases que han estat prèviament pactades amb tots els museus de comú acord, i 
això es debat a la Xarxa Territorial de Museus, es gestionen aquestes subvencions. 
Això és el que va a concurrència competitiva. D’altra banda, hi ha altres museus que 
no formen part de la Xarxa Territorial de Museus, i aquests els tractem a banda. 
Significa que la partida que destinem a la Xarxa Territorial de Museus acaba donant 
una subvenció mitjana, per a cadascun dels museus de la nostra demarcació, que és 
superior a aquests cinc mil euros que comentava vostè, i els únics que tractem a 
banda són aquells que responen a alguna especificitat o un projecte concret, però que 
no estan inclosos a la Xarxa Territorial de Museus. Com que no estan inclosos a la 
Xarxa, no poden anar a la convocatòria de concurrència competitiva i, com vostè 
coneix, només en els casos en què algú no pot anar a la convocatòria de 
concurrència competitiva, és aleshores quan es pot plantejar una subvenció 
nominativa que, en aquest cas, es gestiona, si no recordo malament, des de l’Àrea de 
Medi Ambient. Però les que gestionem des de l’Àrea de Medi Ambient són perquè, de 
fet, hem fet unes bases que els impedeixen anar a la convocatòria de concurrència 
competitiva. En aquest cas, l’objectiu no és tant cultural, sinó que aquest projecte és 
específic i, repeteixo, no es pot plantejar en unes bases. Finalment, i respecte de la 
quantia, com li deia, les quanties que acabem donant a la Xarxa Territorial de 
Museus, de mitjana són superiors perquè també entenem que els museus que formen 
part de la Xarxa tenen un plus que no tenen els museus que no formen part de la 
Xarxa.  
El president senyor Pere Vila intervé i manifesta que per complementar la informació 
del decret sobre l’aplicació de mòbil, el diputat Josep Frias li contestarà. 
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El diputat delegat de Promoció Econòmica senyor Josep Antoni Frias pren la paraula i 
comenta que al llarg de l’any són moltes les empreses o diferents projectes que 
arriben a l’Àrea de Promoció Econòmica i que ens demanen ajuda. En aquest cas, és 
un projecte per desenvolupar una app que tracta el turisme i l’esport i l’Àrea de 
Promoció Econòmica va col·laborar en aquest projecte. És més, divendres passat es 
va presentar a la ciutat de Palamós i suposo que properament farem una presentació 
conjuntament amb el Patronat de Turisme, perquè pensem que és una idea 
interessant, la farem a la pròpia Diputació. En tot cas, no té res a veure si ha estat o 
no ha estat la persona que va adreçar la petició, diputada o no. És més, crec que el 
desenvolupament de l’app no és tant d’aquesta persona sinó d’un altre membre 
d’aquesta empresa. Aquesta és l’explicació, en aquest sentit, són moltes i vàries les 
ajudes que fem al llarg de l’any a projectes que se’ns presenten a l’Àrea i que pensem 
que són interessants. Per nosaltres és una empresa, és promoció econòmica, i per 
això donem el suport.  
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixi n. 
 

•     PLE107/000002/2018-PPRES; Proposta Presidència ; Resolució de 
Presidència núm. 2449 de 18-12-17, de concedir a l' IRTA una pròrroga 
fins al 30 de juny de 2018 per executar les actuaci ons previstes per al 
2017 i la corresponent justificació. (Exp. 2016/378 8) 

 
La corporació, a proposta de la Presidència, per unanimitat acorda la ratificació de la 
Resolució núm. 2449 de 18 de desembre de 2017, del tenor següent: 
 
“La Diputació de Girona va aprovar, per acord del Ple de data 16 de desembre de 2014, 
l’Addenda de Modificació de l’acord de col·laboració entre la Diputació i l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per a la gestió conjunta de l’explotació 
ramadera experimental de Monells. El conveni preveu el pagament d’una subvenció de 
fins a 50.000 euros anuals per a actuacions de d’arranjament i modernització 
vinculades a l’ús públic i d’interès general de la finca, i per al 2017 i posteriors, 
aquesta subvenció s’ha de fer efectiva anualment prèvia justificació de les despeses. 
CN/3098- Exp. 2016/3788. 
Vist l'escrit presentat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) el 
passat 11 de desembre de 2017 en què sol·licita una pròrroga en el termini de 
justificació a fi de possibilitar la correcta execució de les actuacions previstes el 2017. 
Vist l’informe del servei de Medi Ambient, que es transcriu íntegrament, d’acord amb 
el següent tenor literal: 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT 
Assumpte: Pròrroga del termini de justificació de les despeses de les actuacions 
d’arranjament i modernització vinculades a l’ús públic i d’interès general de la finca de 
2017. 
El director de Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)-Monells ha 
sol·licitat, en data 24 de novembre de 2017, una pròrroga fins al dia 30 de juny de 
2018 per fer els treballs i presentar la justificació de la subvenció atorgada mitjançant 
l’acord de col·laboració entre la Diputació de Girona, l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) per a la gestió conjunta de l’explotació ramadera 
experimental de Monells, per a actuacions d’arranjament i modernització vinculades a 
l’ús públic i d’interès general de la finca de 2017. 
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D’acord amb el que estableixen la normativa de procediment administratiu,  
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona i la resolució 
d’atorgament/les bases de la campanya.  
S’INFORMA 
Que es considera favorablement l’atorgament d’una pròrroga per a l’execució dels 
treballs i la presentació de la justificació fins al dia 30 de juny de 2018; aquesta data 
no sobrepassa la meitat del període inicial.” 
Que el present acord sigui aprovat per decret de Presidència a ratificar pel Ple. 
D'acord amb els antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de bases del règim local),  RESOLC: 
PRIMER. Concedir a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), una 
pròrroga, fins a data 30 de juny de 2018, per a l’execució de les actuacions 
d’arranjament i modernització vinculades a l’ús públic i d’interès general de la finca 
previstes per al 2017 i la presentació de la corresponent justificació. 
SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició dels ajuts 
esmentats i en cas que els beneficiaris no la justifiquin dins del nou termini 
assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. 
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació en la propera sessió del Ple. 
QUART. Notificar la present resolució a l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA).” 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència a actes representatius: 

• A Girona, visita a les instal·lacions de les Germanetes dels Pobres. 
• A Girona, a la presentació llibre Unes mirades en l’obrar de Fita. 

 
Visites: 

• Al despatx de presidència amb els alcaldes de Cornellà de Terri, Osor i La 
Tallada. 

• Entitats i particulars: 15, entre les que destaquen ICONNA, Fundació Catalunya 
Europa, Aeroport de Girona, Fòrum Gastronòmic. 

• Amb els presidents de les diputacions catalanes, en visita conjunta. 
 

Reunions de treball:  
• Juntes de Govern ordinàries. 
• Junta de Portaveus.  
• Comitè Executiu i XIX Assemblea de l’ACM. 
• Roda de premsa de presentació del Pla d’Accions 2018 del Patronat de 

Turisme. 
• Roda de premsa de presentació de la IV Edició dels Premis Cactus.  
• Roda de premsa de presentació dels actes del l’Any Viladesau. 
• Atenció als mitjans: Agència Catalana de Notícies, Ràdio Girona.  

 
Personal eventual 
En compliment del que disposa l'article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de règim local, s'informa al Ple que el nombre de llocs de 
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treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 31 de desembre de 
2017 és de 25 places, de les quals no n'hi ha cap de vacant. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HIS ENDA 
 

5. PLE107/000104/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 
Hisenda ; Promoció Econòmica (015): Proposta de Formalitzaci ó de la 
Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial ( XGEAE) (Exp. 
2017/9243) 

 
“En l’exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 
7/1985, reguladora de les bases de règim local), la Diputació de Girona presta suport, 
cooperació i assistència als municipis del seu àmbit territorial.  
 
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
La XGEAE neix inicialment com a grup de treball de la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE), amb l’objectiu de col·laborar en projectes relacionats 
amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels 
municipis del seu àmbit territorial. 
 
En aquest marc d’actuació, es consolida i potencia la XGEAE per millorar la 
capacitació dels municipis i les comarques en la realització de polítiques locals 
d’emprenedoria. D’aquesta manera es consolida un espai de treball per aprofitar les 
sinergies i complementarietats de les entitats locals adherides, així com per 
implementar les polítiques de promoció econòmica de la Diputació de Girona.  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al ple l’adopció de 
l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament  
Empresarial (XGEAE)  
 
SEGON. Aprovar el protocol d’adhesió a la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament 
Empresarial (XGEAE) i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“PROTOCOL D’ADHESIÓ: XARXA GIRONINA D’ESPAIS D’ALLOTJAMENT 
EMPRESARIAL (XGEAE) 
Primer. Introducció 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 23 de gener de 2018, aprova la 
formalització de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) com a 
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marc de treball per a les entitats públiques que tenen la titularitat o un encàrrec de 
gestió d’un espai d’allotjament empresarial. Els espais d’allotjament empresarial de 
les entitats adherides a la XGEAE són els vivers d’empresa i els espais de cotreball 
(coworking). 
Els vivers d’empresa són espais destinats a les persones emprenedores que volen 
iniciar el seu negoci en un entorn que n’afavoreixi el desenvolupament i la 
consolidació. L’objectiu és facilitar-los l’inici de l’activitat empresarial per mitjà d’un 
seguit de serveis complementaris a uns preus més reduïts que els que ofereix el 
mercat i totalment adaptats a les seves necessitats.  
Els espais de cotreball són espais de treball compartits destinats a l’allotjament 
temporal d’autònoms i microempreses de nova creació. El concepte és simple: 
professionals d’àmbits diversos que comparteixen un espai preparat per treballar 
individualment, però que ho fan en comunitat. 
Aquests equipaments incrementen les possibilitats de supervivència dels projectes 
empresarials; per això només es proporcionen durant els primers anys de la seva 
posada en marxa. Un cop transcorregut el termini màxim establert, que acostuma a 
ser de quatre anys, els projectes han de buscar un nou espai per a l’activitat. S’ha 
demostrat que el suport rebut és una garantia per a la consolidació dels negocis. 
Mitjançant aquest protocol d’adhesió i funcionament els ajuntaments i ens locals amb 
la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un espai d’allotjament empresarial de la 
demarcació podran sol·licitar formar part de la XGEAE. 
Segon. Objectius 
L’objectiu general de la XGEAE és posar a l’abast dels ajuntaments i altres ens locals 
de la demarcació de Girona el marc de treball i el suport per a la millora de la 
competitivitat dels espais d’allotjament empresarial adherits. Alguns exemples 
d’aquestes actuacions poden ser l’organització de promocions conjuntes, 
l’organització de jornades i altres accions formatives, activitats de benchmarking, 
unificació de criteris tècnics, reconeixement de la millor iniciativa de la demarcació de 
Girona, etc. 
Tercer. Participants de la xarxa 
L’àmbit territorial de la XGEAE és la demarcació de Girona. 
L’objectiu de la XGEAE és comptar amb els ajuntaments i ens públics locals que 
tinguin la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un espai d’allotjament empresarial a la 
demarcació de Girona. Aquestes entitats han d’estar interessades en participar a les 
reunions de treball amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria a la demarcació de 
Girona i oferir serveis per fomentar-la. 
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos 
derivats de l’adhesió a la XGEAE. 
Quart. Deures de la Diputació de Girona en relació amb la XGEAE 
Assumir el paper d’entitat impulsora i dinamitzadora de la XGEAE. 
Proposar i coordinar accions conjuntes amb les entitats integrants de la XGEAE. 
Posar a l’abast de les entitats que integrin la XGEAE el portal web www.viversgi.cat, 
que aglutina l’oferta pública d’espais d’allotjament empresarial de la demarcació de 
Girona, amb l’objectiu de millorar-ne la competitivitat. La Diputació de Girona no es fa 
responsable de la inexactitud de la informació gestionada per les entitats participants. 
Cinquè. Obligacions dels membres adherits 
Acreditar la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial. 
Participar en les actuacions conjuntes i assistir regularment a les reunions de treball 
promogudes en el marc de la XGEAE. 



 
   
 
 

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

 

9

Mantenir actualitzada la informació del web www.viversgi.cat, relativa a espais 
comuns, despatxos disponibles, empreses allotjades, serveis, preus i activitats de 
l’entitat. 
Prestar el servei de “Coworking Visa” mitjançant el qual un emprenedor allotjat en un 
viver / espai de cotreball adherit pot utilitzar puntualment els espais d’un altre espai 
d’allotjament empresarial sempre que l’entitat d’acollida tingui disponibilitat d’espais. 
Assumir les responsabilitats que es derivin directament o indirecta de les actuacions 
per l’ús dels instruments que resulten de la XGEAE. Atès que la XGEAE no té 
personalitat jurídica pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar enfront de tercers 
com a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament de la Xarxa és 
únicament imputable a l’ens que executi materialment i directament les actuacions. 
Sisè. Procediment i requisits per a l’adhesió 
El Ple de la Diputació ha aprovat la creació de la XGEAE i proposa als ens locals de 
la província que s’hi adhereixin per formar-ne part. 
Aquesta adhesió s’ha de formalitzar amb l’enviament mitjançant la plataforma EACAT 
del formulari normalitzat (disponible a www.ddgi.cat), signat, juntament amb 
l’acreditació de la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial i 
el certificat de l’acord del Ple. 
Quan el Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona hagi rebut 
el certificat de l’acord del Ple de l’ens sol·licitant, l’adhesió es farà efectiva. 
En el cas que l’ens local vulgui renunciar a aquest servei, ho ha de comunicar al 
Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona. 
Setè. Finançament 
El Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona assumeix la 
coordinació de la XGEAE. Per fer-ho compta amb mitjans propis i amb els recursos 
que consideri adients. També pot sol·licitar els recursos d’altres institucions.” 
 
TERCER. Notificar aquest acord als ajuntaments i als ens públics locals de la 
demarcació de Girona.” 
 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer presenta la proposta de la comissió que 
presideix i comenta que és la formalització d’un protocol de com coordinar entre la 
Diputació i els vivers d’empreses, espais de treball coworking. Entenem que la 
manera de tenir una relació amb ells seria mitjançant l’adhesió a un protocol i a través 
de les convocatòries que anem fent anualment. 
El diputat senyor Lluc Salellas manifesta que no ens ha quedat del tot clar si això és 
simplement per coordinar o si tindrà una segona fase, en algun moment, per fer 
créixer tot el que és aquesta Xarxa de Vivers o coworking. És una qüestió de 
coordinació, simplement, o una qüestió que servirà també pel creixement?  
El vicepresident primer senyor Noguer respon que en tot cas, penso que el que 
quedava clar era, és establir un protocol d’adhesió i, per tant, alhora, d’interrelació 
entre els espais de coworking i els vivers d’empresa que hi ha actualment. Des de 
l’Àrea de Promoció Econòmica, el que es fa sempre és tenir en compte o potenciar el 
creixement d’aquests espais a través dels diferents ajuntaments. 
El diputat delegat de promoció econòmica senyor Josep Antoni Frias pren la paraula, i 
comenta que en aquest sentit el que es fa és establir les regles de funcionament de la 
xarxa gironina d’espais d’allotjament empresarial, que inclou tant els vivers com els 
espais de coworking, i que d’altra banda ja fa temps que la xarxa funciona. En 
aquests moments, el que estem fent és posar a disposició dels espais una plataforma 
web que aglutina tota l’oferta pública dels vivers/coworkings, tant de formació com 
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d’ocupació; reunir-nos amb els responsables dels espais i plantejar un seguit 
d’accions a desenvolupar. El que hem fet des de la pròpia Àrea és impulsar unes 
xerrades en els diferents espais d’allotjament empresarial, per tal que els 
emprenedors que estan en aquests espais vagin a uns i a altres, perquè interaccionin 
i realment puguin créixer i, per tant, no defineix, aquest protocol, res en concret. La 
veritat és que l’objectiu es formalitzar aquest espai de relació que és la xarxa per 
poder tirar endavant més accions de les que estem realitzant ara mateix. 
El diputat senyor Salellas manifesta que la proposta ens sembla bé, per tant, no ens 
hi oposarem, però sí que creiem que, quan fem aquestes propostes, segurament amb 
les paraules no n’hi ha prou, i que haurien d’anar acompanyades d’aquesta voluntat 
de creixement, aprofitant aquest pas que es fa, amb un pla de treball més clar de cara 
al creixement de vivers i de coworking. Per tant, ens abstindrem, no perquè no ens 
sembli bé, que ens sembla bé, sinó perquè ens hagués agradat que poguessin venir 
avui també amb una proposta més desenvolupada, que evidentment la podria fer 
l’oposició, la podria descriure jo, però segurament, en aquest cas, entenc que 
correspon més al Govern fer-ho. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC,PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
6. PLE107/000001/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Modificació dels estatut s del Consorci 
de les Vies Verdes de Girona. (Exp. 2017/8948) 

 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona mitjançant escrit de 29 de setembre de 
2017 (Reg. Entrada núm. 1-2017-016636-2, de 29/9/2017), tramet certificat de l’acord 
pres per l’Assemblea General del Consorci, en sessió ordinària de 8 de març de 2016, 
pel qual s’aprova inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu, l’article 27 
Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans. 
 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, ens públic de caràcter associatiu, està 
subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local i 
determina que el funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del 
Consorci i per la normativa de règim local. 
 
En motiu de l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va esdevenir necessari modificar 
alguns aspectes dels estatuts, a fi d’adaptar-ne el contingut a l’esmentada norma; i 
per això va determinar-se l’Administració Pública a la que resta adscrit el Consorci i el 
seu règim orgànic, econòmic i financer, en compliment de la disposició addicional 
vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL. 
 
Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el règim de 
separació dels membres del consorci administratiu i, quan això doni lloc a la seva 
dissolució, va comportar l’obligació d’adaptar els estatuts dels consorcis existents. 
 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o dependent de la 
Diputació de Girona, va ser classificada per acord del Ple 23 de setembre de 2014, 
segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 
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d’abril, reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a la indicada 
LRSAL. 
 
Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i en règim de 
provisionalitat la dita disposició, doncs atenia, exclusivament, al nombre de membres 
dels òrgans superiors de govern i d’administració del Consorci segons la previsió dels 
estatuts i en el marc dels límits establerts per a cada grup en el paràgraf quart de la 
pròpia disposició. 
 
Posteriorment, per acord del ple de la Diputació de Girona de 19 de gener de 2016, 
s’ha modificat la classificació anterior i el Consorci de les Vies Verdes, com a 
organisme dependent de la Diputació de Girona, ha quedat enquadrat en el grup 3; 
circumstància que afecta el nombre màxim de membres dels òrgans superior de 
govern o administració de l’ens, segons disposició addicional repetida i que, alhora, 
implica ajustar de nou les previsions contingudes als estatuts, mitjançant la 
corresponent modificació del seu article 8. 
 
Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts del Consorci, 
argumentada als paràgrafs precedents, per revisar altres preceptes -articles 27 i 28-, 
a fi de corregir i millorar la regulació que contenen. 
 
Vist que l’Assemblea General del Consorci ha aprovat inicialment la modificació dels 
Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de 
manera centralitzada, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu, l’article 27 
Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans, que queden redactats com 
segueix: 
 

Article 8. Consell Executiu 
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat 
equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals:  
• tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la 
Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots). 
• cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació. 
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del 
seu titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea General ha d’ocupar la 
seva plaça al Consell Executiu. 
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per 
l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona. 
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les 
persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció. 
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació durant la 
vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir el que hagi de 
substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones corresponents i ha 
d’exercir el càrrec per completar el període de temps que li falti al seu 
antecessor o antecessora. 
 
Article 27. Autoritzacions i permisos 
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1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci –en l’aprovació d’aquests Estatuts- 
l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, d’ús i aprofitament 
en els trams no urbanitzables; a la resta de trams, tant en aspectes de viabilitat, 
com de senyalització i planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol 
modificació que afecti el traçat de les vies verdes. 
 
Article 28. Trams urbans i trams compartits. 
1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada 
ajuntament, excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical referents ala via 
verda, que corresponen al Consorci. 
2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden sota la 
responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del ferm, que correspon a 
cada ajuntament. 
 

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies 
Verdes de Girona la realització, en nom de la Diputació de Girona, dels tràmits 
d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una 
vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment 
habilitant i facultant expressament el Consorci per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris. 

 
Tercer. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 
 
Quart. Facultar àmpliament el President de la Diputació de Girona per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
7. PLE107/000005/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Unitat Gestió de la Informació: Aprovació bases es pecífiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments, ens dep endents d'entitats 
públiques locals i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, 
per a l'organització d'esdeveniments de caràcter fi ral. (Exp. 2018/185) 

 
“La Diputació de Girona té com a una de les línies d’actuació incorporada al Pla 
estratègic de subvencions 2017-2019, la col·laboració en iniciatives relacionades amb 
el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis de les comarques 
gironines. En aquest àmbit, pren especial interès l’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal que es realitzen als municipis del seu àmbit territorial i que tenen per 
objecte la promoció de serveis, la comercialització de productes i el foment d’activitats 
que dinamitzen la vida econòmica, social i comunitària. 
 
A aquest efecte i, de conformitat amb el que preveu 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 l’esmentada Llei 38/2003 (RLGS), i l’Ordenança 
general de subvencions (OGS) de la Diputació de Girona, s’han elaborat les bases 
reguladores de les subvencions a ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques 
locals i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal. 
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D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al ple 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores, en règim de concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions als ajuntaments, ens dependents 
d’entitats públiques locals i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona 
per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, que es transcriu literalment tot 
seguit: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A 
AJUNTAMENTS, ENS DEPENDENTS D’ENTITATS PÚBLIQUES LOCALS I 
ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA, PER 
A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER FIRAL. 
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 Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda de la Diputació de Girona per al finançament d'esdeveniments de caràcter 
firal als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals i entitats sense ànim 
de lucre de la demarcació de Girona. 
2. Naturalesa i 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 les subvencions regulades en aquestes bases les 
despeses corrents derivades d'actuacions relacionades amb l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal que es realitzin en l’àmbit territorial de la Diputació 
de Girona i tinguin per objecte la promoció de serveis, productes i activitats com a 
element de dinamització de la vida econòmica, social i comunitària. 
Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l’1 de 
gener de l’any de la convocatòria i la data límit de la seva justificació, segons els 
terminis establerts a la base 12, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera 
total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. 
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 tots 
els ajuntaments dels municipis, ens dependents d’entitats públiques locals i entitats 
sense finalitat lucrativa de les comarques gironines que desenvolupin les activitats 
d'interès públic que preveuen aquestes bases.  
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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. 
L'import de la convocatòria corresponent es determinarà en funció de la consignació 
pressupostària establerta, amb un import màxim a distribuir entre tots els beneficiaris. 
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 7, 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.  
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
la concessió i podran finançar fins a un màxim del 50 % del cost de l'actuació 
subvencionada. 
L’import màxim de cada subvenció individualitzada i per ens beneficiari serà de 
12.000,00 €. 
6. Criteris de gradació dels possibles incompliments  
Si el cost de l’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 fixada en l'acord de concessió, la subvenció es reduirà de 
manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre aquesta quantitat 
fixada. També es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el 
sentit exposat a la base 14, superin la despesa efectiva i justificada. 
7. Criteris de valoració i import màxim de les subvencions 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades són els següents: 
 
 
Criteri 
 

 
Puntuació màxima 

Pressupost de l’activitat 10 
Nombre de visitants en la darrera edició 7 
Tipologia de la fira  7 
Antiguitat de l’activitat 4 

Durada de l’activitat 2 
TOTAL 30 

 
8. Sol·licituds 
Les sol·licituds que s’han de presentar a la Diputació de Girona en el termini establert 
en la convocatòria han de ser 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 http://www.ddgi.cat/web/servei/1992/subvencions-a-ajuntaments-
i-entitats-per-a-l-organitzacio-d-esdeveniments-de-caracter-firal-2018 
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Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 

-Ajuntaments: EACAT 
-Entitats: 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 seva 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 inadmissibilitat de la sol·licitud. També poden ser causa 
de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Servei de Gestió de la Informació de la Diputació de 
Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 
● La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari establerts en aquestes bases. 
● L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 
● La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la 
proposta. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Gestió de la Informació, 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 proposta de resolució 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 indicació de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
President:  El president de l’Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda 
Vocals:       La cap del Servei de Gestió de la Informació (UGI) 
                   El secretari general o persona en qui delegui 
                   L’administrativa encarregada de la gestió de les subvencions de la UGI 
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. 
10. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Vicepresidència primera, 
òrgan que resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l'atorgament de les 
subvencions.  



 
   
 
 

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

 

16

La resolució contindrà la relació ordenada de tots els beneficiaris amb indicació de la 
puntuació obtinguda. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris, la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
En cas que un ajuntament, ens o entitat presenti més d’una sol·licitud, l’atorgament de 
les subvencions es pot fer mitjançant una única resolució, indicant l’import desglossat 
que correspon a cada activitat firal presentada a la convocatòria. 
La Vicepresidència primera 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. Un cop transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi adoptat resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu. 
11. 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. 
12. Justificació 
12.1. Forma de justificar 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu normalitzat acompanyat de la documentació establerta. 
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. 
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 14 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...),superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la despesa 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. 
12.2. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de 
l’anualitat a què correspon la subvenció. 
Per a les activitats que es desenvolupin en data posterior al termini de finalització de 
la justificació, es podrà sol·licitar pròrroga per a la seva realització i justificació 
corresponent. 
12.3. 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 improrrogable 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. 
13. Pagament 
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El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda o ingrés, 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 els beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció, per 
bé que les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’ens 
respectiu, en la seva condició de beneficiari de la subvenció.  
16. Reformulació de sol·licitud 
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al 
que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar el beneficiari a 
reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la subvenció 
atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte, les 
condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts 
respecte de les sol·licituds. 
17. Modificació  
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar un canvi de l’objecte o la destinació de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la 
modificació dels pressupost o del percentatge de finançament.  
18. 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) El 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 Gestió de la Informació tramitarà, si escau, els expedients d'invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Vicepresidència primera 
de la Diputació de Girona serà l’òrgan competent per adoptar els acords 
corresponents. 
19. 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 concedents 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. 
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 amb la 
normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
21. 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 aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
22. 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 en relació amb les 
actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat 
realitzada. Ha de constar el logotip de la Diputació de Girona en la difusió de l’activitat 
subvencionada, sigui a través del web de l’ajuntament, de l’ens o de l’entitat, de 
l’edició de catàlegs o tríptics o a través de la seva inserció en espais publicitaris als 
mitjans de comunicació: premsa escrita, ràdio, televisió, revistes locals, etc. 
Si 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. 

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 de Girona, 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 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 
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. 
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24. 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 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 percepció de fons públics. 

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i 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. 
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 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. 

1. Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
f) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 

subjecte. 
26. Interpretació 
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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 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 de 
Girona. D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió 
que es dugui a terme del Ple de la Diputació de Girona. 
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.” 
 
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.” 
 
El vicepresident primer senyor Noguer presenta la proposta de la Comissió i 
manifesta que es tracta de les bases específiques reguladores de subvencions als 
ajuntaments o ens dependents d’entitats públiques locals i entitats sense ànim de 
lucre de la demarcació de Girona per a l’organització d’esdeveniments de caràcter 
firal i que aquestes bases tenen voluntat de continuïtat per propers anys, per tant, allà 
on diu 2018 s’hauria de treure. En tot cas, aquí es posa el pressupost de l’activitat, 
que vol dir una puntuació màxima de deu; pel nombre de visitants, set; per la tipologia 
de la fira, set; per l’antiguitat de l’activitat, quatre; i per la durada de l’activitat, dos 
punts. Això serien les modificacions respecte l’any passat que hi ha en aquesta 
convocatòria. 
El diputat senyor Salellas manifesta que el grup de la CUP en aquest punt ens 
abstindrem, perquè com ja vam explicar a la comissió informativa, aquestes bases 
ens semblen necessàries, ens semblen oportunes, però sí que creiem que hi segueix 
havent un desequilibri massa clar entre el que és la quantitat que es destina a 
aquestes bases i la que ens trobem en altres àmbits, com per exemple després 
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veurem el de joventut, que és un tema que ja n’hem parlat més d’un dia, i creiem que, 
per nosaltres, per la funció que ha de fer la Diputació, entenem que la priorització en 
àmbits socials, de joventut, fins i tot culturals, en una part lligats al territori i a la base, 
necessitarien més recursos i, per tant, amb el pressupost que vostès han presentat, 
nosaltres entenem que, el que caldria, segurament, és reduir aquestes una mica i 
pujar-ne d’altres. Per tant, nosaltres ens abstindrem, no perquè ens semblin 
malament les bases, sinó perquè com ja li vam comentar al senyor Noguer a la 
comissió, entenem que no és una distribució justa dels diners la que es fa avui aquí. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
8. PLE107/000003/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; XALOC: Modificació de l'Ordenança General de Gesti ó, Inspecció 
i Recaptació dels ingressos de dret públic, la gest ió dels quals ha estat 
delegada a la Diputació de Girona. (Exp. 2018/348) 

 
“Antecedents: 
Primer. L’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Girona  va ésser 
aprovada pel Ple de la Diputació, en sessió de 23 de maig de 2006. Posteriorment, en 
data 21 de novembre de 2008, el Ple de la Diputació va aprovar definitivament la 
modificació del text de l’ordenança esmentada. Aquest text ha estat objecte de 
successives modificacions operades amb efectes per als exercicis posteriors fins 
l’actualitat. 
 
Segon. L’article 64.4 de l’ordenança estableix: 
“4. D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es pot 
concedir el fraccionament dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, 
en dos o tres terminis de pagament, sense interessos de demora, de conformitat amb 
el que disposin les ordenances fiscals municipals dels tributs corresponents. Quan 
l’ordenança del tribut no estableixi el nombre de venciments, amb caràcter general, 
s’aplicarà el fraccionament en dos terminis.  
Això no obstant, aquesta previsió no és aplicable respecte dels tributs que tinguin 
aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos 
de l’any en curs.  
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplica d’ofici als diferents conceptes 
tributaris que estableixen les ordenances municipals, respecte de tots aquells rebuts 
de quota tributària d’import igual o superior a 90 euros, sempre que el pagament 
d’aquests estigui domiciliat.  
Així mateix, les persones interessades es poden acollir a aquesta modalitat de 
fraccionament quan es tracta de rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 
90 euros.  
Prèviament, cal presentar la sol·licitud corresponent en aquest sentit i la domiciliació 
bancària per pagar els rebuts. La sol·licitud esmentada s’ha d’adreçar a l’ajuntament 
titular de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en 
període voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per a l’exercici tributari 
següent i per als posteriors.  
La devolució d’una fracció comporta la cancel·lació del fraccionament respecte del 
rebut de l’exercici en curs.  
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Si l’incompliment del pagament per devolució bancària es produeix en la fracció 
compresa dins del període de pagament voluntari, l’obligat al pagament pot pagar el 
total de la quota tributària principal pel concepte corresponent, que inicialment havia 
estat fraccionada, fins al darrer dia de l’esmentat període de pagament voluntari. A 
aquest efecte pot sol·licitar i obtenir un document de pagament adreçant-se a 
qualsevol de les oficines de XALOC.  
Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament voluntari, 
s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de 
l’incompliment esmentat.” 
 
Tercer. Aquest article estableix obligatòriament, excepte que l’ordenança fiscal del 
tribut de l’Ajuntament estableixi terminis diferents, dos únics terminis, que el rebut 
estigui domiciliat i que sigui d’import mínim igual o superior a 90€.  
La possibilitat de fraccionament en els termes continguts en l’actual article provoca 
que, aquells municipis que consideren necessari establir diferents 
terminis/venciments, hagin d’incorporar en cadascuna de les seves ordenances 
fiscals reguladores del tribut que volen fraccionar, les condicions i terminis específics; 
sense poder-ho fer de forma genèrica en la seva ordenança general de gestió, tot i el 
caràcter fiscal de la mateixa.  
Tanmateix, l’experiència dels darrers anys per les demandes de no pocs  
Ajuntaments, amb realitats municipals molt diferents, ens ha portat a considerar que 
la regulació que es fa en aquest article és poc flexible i no ajustada a la realitat social i 
econòmica de tots els municipis que han delegat la gestió i recaptació dels tributs de 
caràcter periòdic a la Diputació. Així, ens trobem amb necessitats molt diferents, tant 
pel que fa als terminis, com a les condicions, com ara que el fraccionament s’apliqui 
d’ofici o a instància de part, que l’import mínim a fraccionar o inclús els percentatges 
de cada quota que es fracciona siguin diferents, etc. 
Aquestes diferències en les condicions i terminis respecte les regulades de forma 
general en l’ordenança general de gestió i recaptació de XALOC, tal i com s’ha 
indicat, ha donat lloc a que tots aquells municipis que consideren que aquesta forma 
de fraccionament no respon a les necessitats municipals pròpies hagin regulat en 
cadascuna de les ordenances fiscals dels tributs el pagament del qual es fracciona, 
les condicions i terminis del fraccionament. És a dir, cada vegada que el municipi 
necessita adaptar la modalitat de pagament fraccionat regulat a l’ordenança general 
de XALOC ha de modificar totes i cadascuna de les ordenances fiscals municipals 
que contemplen aquesta possibilitat. Aquesta operativa no és gens eficient des d’un 
vessant de tècnica legislativa. La redacció de l’actual article 64.4 de l’Ordenança de 
XALOC és la que els obliga a incorporar qualsevol modalitat diferent de fraccionament 
(en venciments, imports, ...) mitjançant modificació de cadascuna de les ordenances 
fiscals reguladores del tribut, quan aquesta possibilitat es podria incorporar en 
l’ordenament jurídic municipal a través de la seva regulació única a l’ordenança 
general de gestió i recaptació local.  
Per l’exposat, i a fi efecte que els ajuntaments puguin determinar condicions i terminis 
específics diferents dels regulats per XALOC, d’una forma eficient i sense conculcar la 
seguretat jurídica del contribuent (atès que  pel que fa a la normativa tributària 
aplicable respecte dels tributs delegats pel seu municipi, resta subjecte a l’ordenança 
general de gestió i recaptació de XALOC) és necessari modificar la redacció de 
l’esmentat article 64.4 de l’Ordenança donant, així, cobertura a la possibilitat que 
l’ajuntament que decideixi regular aquestes condicions i terminis diferents dels 
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generals aprovats per XALOC mitjançant l’ordenança fiscal reguladora del tribut o bé 
l’ordenança general de gestió recaptació.  
Amb aquesta modificació s’aconsegueix que l’Ajuntament tingui més llibertat en la 
regulació de les condicions dels fraccionaments en atenció a les necessitats dels seus 
contribuents sense conculcar el principi de  seguretat jurídica. 
 
Quart. Paral·lelament, a partir de l’1 de gener de 2018, Caixabank, entitat financera 
col·laboradora de Xaloc, deixarà de prestar el servei de cobrament per finestreta de 
tributs municipals en les seves oficines bancàries de la demarcació de Girona, tant els 
gestionats per XALOC com per la resta d’ens locals.  
En d’altres demarcacions com Barcelona o Tarragona, ja s’havia portat a terme 
aquesta decisió de forma progressiva. Per tant, els contribuents que s’adrecin a 
aquesta entitat, només podran realitzar el pagament dels seus deutes mitjançant els 
caixers automàtics. 
És evident que la resta d’entitats financeres, en major o menor període de temps, 
secundaran aquesta decisió, tal i com ha passat amb d’altres cobraments de 
finestreta, en un context que forma part de l’evolució a la que la societat actual ens 
projecta en l’era digital.  
 
Per aquest motiu, la domiciliació bancària, pel que fa als rebuts de caràcter periòdic, 
ha d’esdevenir la forma principal de pagament.  
En aquest context, no hi ha dubte que flexibilitzar el màxim possible els 
fraccionaments possibilitant els ajuntaments perquè els regulin amb plena llibertat 
(essent comú en tots ells la domiciliació bancària com element necessari per al 
fraccionament) pot ajudar, en gran mesura, a fomentar la domiciliació bancària i, en 
conseqüència, a augmentar el màxim possible el nombre de contribuents que utilitzin 
aquest mitjà de pagament per complir amb les seves obligacions tributàries; objectiu 
aquest, estratègic per a l’Organisme.  
 
Fonaments de dret 
Primer. L’aprovació d’ordenances generals de gestió, recaptació i inspecció, com a 
exercici de la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està 
prevista a l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, els articles 11, 12 i 15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la 
Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
 
Segon. L’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLg 
2/2004, de 5 de març), determina que el procediment per a la modificació de 
l’ordenança fiscal ha de seguir els mateixos tràmits que els previstos per a la seva 
aprovació, això és, aprovació provisional, termini d’informació pública, resolució 
d’al·legacions (si correspon) i aprovació definitiva, i publicació al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’òrgan competent per a l’aprovació i modificació de l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació de XALOC és el Ple de la Diputació de Girona, de 
conformitat amb el que preveuen l’article 33 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 9.9 dels Estatuts de XALOC, a proposta formulada pel 
Consell Rector de XALOC. 



 
   
 
 

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

 

24

Quart. De conformitat amb l’article 18.l) dels Estatuts de XALOC, correspon a la 
Gerència de l’organisme autònom col·laborar amb el President en la convocatòria i 
fixació de l’ordre del dia de les sessions del Consell Rector.  
 
En virtut de l’anterior, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració 
i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article de l’article 64.4 de 
l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la 
gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Girona, que queda redactat en 
els termes següents: 
“4. D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es pot 
concedir el fraccionament dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, 
sense interessos de demora, de conformitat amb el que disposin les ordenances 
fiscals municipals corresponents. Quan l’ordenança fiscal no estableixi les condicions 
i terminis específics, amb caràcter general, s’aplicarà el fraccionament: 
-En dos terminis del 50%.  
-D’ofici als diferents conceptes tributaris que estableixen les ordenances municipals, 
respecte de tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 euros, 
sempre que el pagament d’aquests estigui domiciliat.  
Així mateix, les persones interessades en acollir-se a aquesta modalitat de pagament 
i que en el moment de meritament del tribut no tinguin domiciliat el rebut, hauran de 
presentar la sol·licitud de domiciliació un mes abans que s’iniciï el termini de 
pagament en període voluntari davant de l’ajuntament titular de l’ingrés o de XALOC. 
Altrament, el fraccionament tindrà efectes per a l’exercici tributari següent i per als 
posteriors. 
La devolució d’una fracció comporta la cancel·lació del fraccionament respecte del 
rebut de l’exercici en curs. Si l’incompliment del pagament per devolució bancària es 
produeix en la fracció compresa dins del període de pagament voluntari, l’obligat al 
pagament pot pagar el total de la quota tributària principal pel concepte corresponent, 
que inicialment havia estat fraccionada, fins al darrer dia de l’esmentat període de 
pagament voluntari.  
A aquest efecte pot sol·licitar i obtenir un document de pagament adreçant-se a 
qualsevol de les oficines de XALOC.  
Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament voluntari, 
s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de 
l’incompliment esmentat”. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i les modificacions efectuades 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació esmentada durant un termini 
de trenta (30) dies, mitjançant l’exposició al tauler d’anuncis de l’organisme autònom i 
la inserció al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Les modificacions s’entendran 
aprovades definitivament si en aquest termini no es formulen reclamacions ni 
al·legacions. 
 
Tercer. Publicar el text íntegre de les modificacions de l’ordenança al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona, una vegada s’hagi produït la seva aprovació definitiva, i 
inserir-ne una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
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El vicepresident primer senyor Noguer presenta la proposta de la Comissió i 
manifesta que aquesta és una modificació que va passar també pel Comitè Executiu 
de Xaloc, que era la modificació general de la ordenança de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació, i bàsicament era pel que feia als períodes de pagament, que en comptes 
de dos fraccionaments se’n poguessin fer tres, i que es contemplés aquesta 
possibilitat de fer-ne més de dos, depenent de les sol·licituds que puguem tenir dels 
ens que ens deleguen. Aquesta és, bàsicament, la modificació que hi ha en aquesta 
ordenança.  
El diputat senyor Salellas pren la paraula i manifesta que el grup de la CUP en aquest 
punt ens abstindrem.  
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
9. PLE107/000004/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; XALOC: Acceptació de la delegació acordada de dive rsos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 
(Exp. 2018/348) 

 
La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació, 
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen 
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals 
de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de 
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan 
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
de la Comunitat Autònoma.  
 
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Acceptar la delegació acordada pel plenari 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 
s’especifiquen: 
 
Ajuntament d’Espolla 
Gestió, liquidació i recaptació en període voluntari i executiu de: 

•Taxa per la prestació del servei d’establiment d’una franja exterior de protecció al 
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i de manteniment de les 
parcel·les i zones verdes. 
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L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
20 d’octubre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 6 de novembre de 
2009. 
Data del Plenari: 19/12/2017 
 
Ajuntament de Capmany 
Gestió, liquidació i recaptació en període voluntari i executiu de: 

•Taxa per la prestació del servei d’establiment d’una franja exterior de protecció al 
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i de manteniment de les 
parcel·les i zones verdes. 

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
28 d’abril de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 9 de juny de 2009. 
Data del Plenari: 22 de desembre de 2017 
 
Ajuntament de Canet d’Adri 
Gestió, liquidació i recaptació en període voluntari de: 

•Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
23 de gener de 2007 i formalitzada en conveni subscrit al seu dia. 
Data del Plenari: 18/12/2017 
 
La Bisbal d’Empordà 
Gestió i recaptació en període voluntari i executiu de: 

•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de seguretat 
ciutadana. 

•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de residus. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de gossos 

considerats potencialment perillosos. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de protecció 

dels animals. 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
20 de març de 2007 i formalitzada en conveni subscrit en data 27 de març de 2007. 
Data del Plenari: 28/11/2017 
 
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb els termes que quedin concretats 
en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan es 
tracti d’una nova delegació, i 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. 
 
Segon. Donar compte de la revocació, per part del Ple de l’Ajuntament de Viladasens, 
en sessió celebrada el 20 d’octubre de 2017, de l’Impost de Béns i Immobles de 
Característiques Especials . 
 
Tercer. 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. 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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10. PLE107/000090/2017-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 
Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de com pra agrupada i 
aprovació conveni amb l'Ajuntament de Bellcaire d'E mpordà. (Exp. 
2017/5041) 

 
El president senyor Pere Vila manifesta que passarem als punts de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb una proposta que ja va ser recollida en les informatives, i 
és que, del punt 10 al punt 18 de l’ordre del dia els tractaríem conjuntament. Ens 
presenta els punts el senyor Lluís Costabella. 
El diputat delegat de Medi Ambient senyor Lluís Costabella pren la paraula i comenta 
que és l’acceptació de l’encàrrec de gestió per a la contractació agregada de la 
millora de l’eficiència energètica per l’enllumenat de diferents punts a les següents 
poblacions i en diversos ajuntaments, que són els ajuntaments de Figueres, de 
Fornells de la Selva, de Bellcaire d’Empordà, de Pardines, de Port de la Selva, de 
Rupià, de Sant Julià de Llor, de Vilablareix i de Cervià de Ter. 
 
“D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a 
l’acció», publicades al BOP número 8, de data 12 de gener de 2017, respecte a les 
activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a 
les «condicions d’execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes, a través de la licitació 
agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases 
reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», es formula l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà per resolució de data 29 de novembre de 2017 
va acordar encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada 
per l’execució a la substitució de lluminàries al carrer Rajaret. 
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D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà per la 
contractació agregada per a la substitució de lluminàries al carrer Rajaret. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE BELLCAIRE 
D’EMPORDÀ PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA DE LA 
CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE 
D’HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS 
D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE  
Parts  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. _________________, 
assistit pel secretari general, Sr. ____________________, en virtut de les facultats 
conferides per acord de ______________________.  
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ, amb NIF _________, representat pel 
seu alcalde, l’Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. ____________________, assistit pel 
Sr./Sra._____________, secretari/ària de la corporació.  
Antecedents i motivació  
El Pacte d’alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència 
energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’alcaldes a través del seu programa d’impuls a les comarques gironines. Amb 
aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG 
Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el 
gener de 2012 per oferir suport tant tècnic com econòmic als signataris del Pacte.  
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d’alcaldes, ha 
promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 
200 els ajuntaments que s’han adherit al Pacte d’alcaldes i que poden optar a les 
ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència 
energètica, com és el cas de «Del pla a l’acció».  
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de 
l’acord de subvenció núm. 649789.  
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
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emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en 
PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada 
d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
Normativa aplicable  
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de 
vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.  
Per realitzar l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà va aprovar en data 
29 de novembre de 2017 l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a 
terme la licitació agregada per a la substitució de lluminàries al carrer Rajaret, per la 
qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció als següents  
Pactes  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’ Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada per a la substitució de 
lluminàries al carrer Rajaret, a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el 
contracte i farà els pagaments que se’n derivin. 
2. Àmbit subjectiu  
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com els ens de titularitat 
municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per 
millorar l’eficiència energètica. S’entén que qualsevol menció de l’Ajuntament que es 
faci en aquest conveni es farà extensible als anteriors, sens perjudici del que es 
disposa en l’article 4.1 g del TRLCSP.  
3. Procediment  
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament i, abans d’aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a 
l’Ajuntament per al seu vistiplau.  
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que escaigui; aquesta autorització la certificarà el 
secretari/interventor de l’Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació.  
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de 
l’obertura de sobres a l’Ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.  
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d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.  
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau.  
f) L’empresa seleccionada adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà.  
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.  
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu 
En virtut d’aquest conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel secretari de la corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació.  
Per aquest contracte es preveu un import de 11.474,00 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament 
d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del plec de 
prescripcions tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió 
energètica, manteniment preventiu i garantia total, es tindrà en compte l’import mitjà dels 
últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord 
amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del 
contracte.  
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest 
conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.  
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.  
5. Relacions amb el proveïdor  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i les condicions fixades en el contracte.  
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
6. Seguiment i incidències  
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.  
7. Vigència  
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La vigència del conveni s’iniciarà un cop hagi estat signat per l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona, i aprovat pels plens de l’Ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa.  
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’Ajuntament.  
8. Competències  
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de bases de règim local, es faculta 
l’alcalde de l’Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d’aquest acord, en els límits 
que la normativa determini.  
9. Modificació  
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.  
10. Incompliment  
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució.  
11. Naturalesa  
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.  
12. Extinció  
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.  
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) Per mutu acord.  
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
13. Publicació  
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del 
conveni per a l’encàrrec de gestió.  
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
 
TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
11. PLE107/000091/2017-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Acceptació encàrrec des gestió de co mpra agrupada i 
aprovació conveni amb l'Ajuntament de Figueres. (Ex p. 2017/4050) 

 
“D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a 
l’acció», publicades al BOP número 8, de data 12 de gener de 2017, respecte a les 
activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a 
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les «condicions d’execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes, a través de la licitació 
agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases 
reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», es formula l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Figueres per resolució de data ________________ va acordar 
encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per 
l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior 
del poliesportiu municipal de Figueres. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Figueres per la 
contractació agregada per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
interior del poliesportiu municipal de Figueres. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES 
PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA DE LA CONTRACTACIÓ PER A 
L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUIR 
LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE QUE HAN ESTAT 
PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE 
(PAES), APROVATS PEL PLE  
Parts  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. _________________, 
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assistit pel secretari general, Sr. ____________________, en virtut de les facultats 
conferides per acord de ______________________.  
AJUNTAMENT DE FIGUERES, amb NIF _________, representat pel seu alcalde, 
l’Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. ____________________, assistit pel Sr./Sra._____________, 
secretari/ària de la corporació.  
Antecedents i motivació  
El Pacte d’alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència 
energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’alcaldes a través del seu programa d’impuls a les comarques gironines. Amb 
aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG 
Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el 
gener de 2012 per oferir suport tant tècnic com econòmic als signataris del Pacte.  
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d’alcaldes, ha 
promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 
200 els ajuntaments que s’han adherit al Pacte d’alcaldes i que poden optar a les 
ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència 
energètica, com és el cas de «Del pla a l’acció».  
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de 
l’acord de subvenció núm. 649789.  
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en 
PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada 
d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
Normativa aplicable  
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de 
vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
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òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.  
Per realitzar l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Figueres va aprovar en data ________ 
l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la licitació agregada 
per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior del poliesportiu 
municipal de Figueres, per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció als 
següents  
Pactes  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’ Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada per l’execució d’accions per 
a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior del poliesportiu municipal 
de Figueres a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els 
pagaments que se’n derivin. 
2. Àmbit subjectiu  
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com els ens de titularitat 
municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per 
millorar l’eficiència energètica. S’entén que qualsevol menció de l’Ajuntament que es 
faci en aquest conveni es farà extensible als anteriors, sens perjudici del que es 
disposa en l’article 4.1 g del TRLCSP.  
3. Procediment  
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament i, abans d’aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a 
l’Ajuntament per al seu vistiplau.  
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que escaigui; aquesta autorització la certificarà el 
secretari/interventor de l’Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació.  
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de 
l’obertura de sobres a l’Ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.  
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.  
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau.  
f) L’empresa seleccionada adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament de Figueres.  
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.  
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu 
En virtut d’aquest conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel secretari de la corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació.  
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Per aquest contracte es preveu un import de 32.404,00 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament 
d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del plec de 
prescripcions tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió 
energètica, manteniment preventiu i garantia total, es tindrà en compte l’import mitjà dels 
últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord 
amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del 
contracte.  
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest 
conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.  
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.  
5. Relacions amb el proveïdor  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i les condicions fixades en el contracte.  
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
6. Seguiment i incidències  
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.  
7. Vigència  
La vigència del conveni s’iniciarà un cop hagi estat signat per l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona, i aprovat pels plens de l’Ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa.  
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’Ajuntament.  
8. Competències  
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de bases de règim local, es faculta 
l’alcalde de l’Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d’aquest acord, en els límits 
que la normativa determini.  
9. Modificació  
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.  
10. Incompliment  
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L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució.  
11. Naturalesa  
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.  
12. Extinció  
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.  
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) Per mutu acord.  
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
13. Publicació  
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del 
conveni per a l’encàrrec de gestió.  
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
 
TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
12. PLE107/000092/2017-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de com pra agrupada i 
aprovació conveni amb l'Ajuntament de Fornells de l a Selva. (Exp. 
2017/4943) 

 
“D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a 
l’acció», publicades al BOP número 8, de data 12 de gener de 2017, respecte a les 
activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a 
les «condicions d’execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes, a través de la licitació 
agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases 
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reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», es formula l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Fornells de la Selva per resolució de data ________________ va 
acordar encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per 
a la renovació de l’enllumenat públic en el sector urbà residencial de Fornells Parc. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Fornells de la Selva per la 
contractació agregada per a la renovació de l’enllumenat públic en el sector urbà 
residencial de Fornells Parc. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE FORNELLS 
DE LA SELVA PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA DE LA 
CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE 
D’HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS 
D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE  
Parts  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. _________________, 
assistit pel secretari general, Sr. ____________________, en virtut de les facultats 
conferides per acord de ______________________.  
AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA, amb NIF _________, representat pel 
seu alcalde, l’Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. ____________________, assistit pel 
Sr./Sra._____________, secretari/ària de la corporació.  
Antecedents i motivació  
El Pacte d’alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència 
energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’alcaldes a través del seu programa d’impuls a les comarques gironines. Amb 
aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG 
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Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el 
gener de 2012 per oferir suport tant tècnic com econòmic als signataris del Pacte.  
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d’alcaldes, ha 
promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 
200 els ajuntaments que s’han adherit al Pacte d’alcaldes i que poden optar a les 
ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència 
energètica, com és el cas de «Del pla a l’acció».  
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de 
l’acord de subvenció núm. 649789.  
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en 
PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada 
d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
Normativa aplicable  
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de 
vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.  
Per realitzar l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Fornells de la Selva va aprovar en data 
________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la 
licitació agregada per a la renovació de l’enllumenat públic en el sector urbà 
residencial de Fornells Parc, per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb 
subjecció als següents  
Pactes  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’ Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada per a la renovació de 
l’enllumenat públic en el sector urbà residencial de Fornells Parc a la Diputació de 
Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que se’n derivin. 
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2. Àmbit subjectiu  
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com els ens de titularitat 
municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per 
millorar l’eficiència energètica. S’entén que qualsevol menció de l’Ajuntament que es 
faci en aquest conveni es farà extensible als anteriors, sens perjudici del que es 
disposa en l’article 4.1 g del TRLCSP.  
3. Procediment  
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament i, abans d’aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a 
l’Ajuntament per al seu vistiplau.  
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que escaigui; aquesta autorització la certificarà el 
secretari/interventor de l’Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació.  
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de 
l’obertura de sobres a l’Ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.  
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.  
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau.  
f) L’empresa seleccionada adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament de Fornells de la Selva.  
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.  
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu 
En virtut d’aquest conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel secretari de la corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació.  
Per aquest contracte es preveu un import de 17.614,66 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament 
d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del plec de 
prescripcions tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió 
energètica, manteniment preventiu i garantia total, es tindrà en compte l’import mitjà dels 
últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord 
amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del 
contracte.  
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest 
conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
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valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.  
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.  
5. Relacions amb el proveïdor  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i les condicions fixades en el contracte.  
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
6. Seguiment i incidències  
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.  
7. Vigència  
La vigència del conveni s’iniciarà un cop hagi estat signat per l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona, i aprovat pels plens de l’Ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa.  
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’Ajuntament.  
8. Competències  
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de bases de règim local, es faculta 
l’alcalde de l’Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d’aquest acord, en els límits 
que la normativa determini.  
9. Modificació  
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.  
10. Incompliment  
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució.  
11. Naturalesa  
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.  
12. Extinció  
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.  
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) Per mutu acord.  
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
13. Publicació  
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del 
conveni per a l’encàrrec de gestió.  
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I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
 
TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
13. PLE107/000093/2017-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de com pra agrupada i 
aprovació conveni amb l'Ajuntament de Pardines. (Ex p. 2017/4969) 

 
“D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a 
l’acció», publicades al BOP número 8, de data 12 de gener de 2017, respecte a les 
activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a 
les «condicions d’execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes, a través de la licitació 
agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases 
reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», es formula l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Pardines per resolució de data 23 de novembre de 2017 va acordar 
encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per a la 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior de Pardines. 
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D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Pardines per la 
contractació agregada per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
exterior de Pardines. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE PARDINES 
PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA DE LA CONTRACTACIÓ PER A 
L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUIR 
LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE QUE HAN ESTAT 
PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE 
(PAES), APROVATS PEL PLE  
Parts  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. _________________, 
assistit pel secretari general, Sr. ____________________, en virtut de les facultats 
conferides per acord de ______________________.  
AJUNTAMENT DE PARDINES, amb NIF _________, representat pel seu alcalde, 
l’Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. ____________________, assistit pel Sr./Sra._____________, 
secretari/ària de la corporació.  
Antecedents i motivació  
El Pacte d’alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència 
energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’alcaldes a través del seu programa d’impuls a les comarques gironines. Amb 
aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG 
Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el 
gener de 2012 per oferir suport tant tècnic com econòmic als signataris del Pacte.  
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d’alcaldes, ha 
promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 
200 els ajuntaments que s’han adherit al Pacte d’alcaldes i que poden optar a les 
ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència 
energètica, com és el cas de «Del pla a l’acció».  
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de 
l’acord de subvenció núm. 649789.  
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
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contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en 
PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada 
d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
Normativa aplicable  
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de 
vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.  
Per realitzar l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Pardines va aprovar en data 23 de 
novembre de 2017 l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme 
la licitació agregada per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior 
de Pardines, per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció als següents  
Pactes  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada per a la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat exterior de Pardines a la Diputació de Girona. 
L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que se’n derivin. 
2. Àmbit subjectiu  
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com els ens de titularitat 
municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per 
millorar l’eficiència energètica. S’entén que qualsevol menció de l’Ajuntament que es 
faci en aquest conveni es farà extensible als anteriors, sens perjudici del que es 
disposa en l’article 4.1 g del TRLCSP.  
3. Procediment  
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament i, abans d’aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a 
l’Ajuntament per al seu vistiplau.  
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que escaigui; aquesta autorització la certificarà el 
secretari/interventor de l’Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació.  
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de 
l’obertura de sobres a l’Ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.  
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d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.  
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau.  
f) L’empresa seleccionada adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament de Pardines.  
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.  
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu 
En virtut d’aquest conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel secretari de la corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació.  
Per aquest contracte es preveu un import de 16.737,33 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament 
d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del plec de 
prescripcions tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió 
energètica, manteniment preventiu i garantia total, es tindrà en compte l’import mitjà dels 
últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord 
amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del 
contracte.  
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest 
conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.  
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.  
5. Relacions amb el proveïdor  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i les condicions fixades en el contracte.  
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
6. Seguiment i incidències  
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.  
7. Vigència  
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La vigència del conveni s’iniciarà un cop hagi estat signat per l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona, i aprovat pels plens de l’Ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa.  
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’Ajuntament.  
8. Competències  
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de bases de règim local, es faculta 
l’alcalde de l’Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d’aquest acord, en els límits 
que la normativa determini.  
9. Modificació  
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.  
10. Incompliment  
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució.  
11. Naturalesa  
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.  
12. Extinció  
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.  
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) Per mutu acord.  
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
13. Publicació  
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del 
conveni per a l’encàrrec de gestió.  
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
 
TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
14. PLE107/000094/2017-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de com pra agrupada i 
aprovació conveni amb l'Ajuntament del Port de la S elva. (Exp. 2017/3151) 

 
“D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a 
l’acció», publicades al BOP número 8, de data 12 de gener de 2017, respecte a les 
activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a 
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les «condicions d’execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes, a través de la licitació 
agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases 
reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», es formula l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament del Port de la Selva per resolució de data ________________ va 
acordar encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per 
a la rehabilitació de l’enllumenat públic de la urbanització Moral i Sector 6. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament del Port de la Selva per la 
contractació agregada per a la rehabilitació de l’enllumenat públic de la urbanització 
Moral i Sector 6. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DEL PORT DE 
LA SELVA PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA DE LA CONTRACTACIÓ 
PER A L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I 
REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE QUE HAN 
ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA 
SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE  
Parts  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. _________________, 
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assistit pel secretari general, Sr. ____________________, en virtut de les facultats 
conferides per acord de ______________________.  
AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA, amb NIF _________, representat pel seu 
alcalde, l’Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. ____________________, assistit pel 
Sr./Sra._____________, secretari/ària de la corporació.  
Antecedents i motivació  
El Pacte d’alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència 
energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’alcaldes a través del seu programa d’impuls a les comarques gironines. Amb 
aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG 
Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el 
gener de 2012 per oferir suport tant tècnic com econòmic als signataris del Pacte.  
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d’alcaldes, ha 
promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 
200 els ajuntaments que s’han adherit al Pacte d’alcaldes i que poden optar a les 
ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència 
energètica, com és el cas de «Del pla a l’acció».  
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de 
l’acord de subvenció núm. 649789.  
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en 
PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada 
d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
Normativa aplicable  
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de 
vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
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òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.  
Per realitzar l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament del Port de la Selva va aprovar en data 
________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la 
licitació agregada per a la rehabilitació de l’enllumenat públic de la urbanització Moral 
i Sector 6, per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció als següents  
Pactes  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’ Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada per a la rehabilitació de 
l’enllumenat públic de la urbanització Moral i Sector 6 a la Diputació de Girona. 
L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que se’n derivin. 
2. Àmbit subjectiu  
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com els ens de titularitat 
municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per 
millorar l’eficiència energètica. S’entén que qualsevol menció de l’Ajuntament que es 
faci en aquest conveni es farà extensible als anteriors, sens perjudici del que es 
disposa en l’article 4.1 g del TRLCSP.  
3. Procediment  
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament i, abans d’aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a 
l’Ajuntament per al seu vistiplau.  
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que escaigui; aquesta autorització la certificarà el 
secretari/interventor de l’Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació.  
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de 
l’obertura de sobres a l’Ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.  
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.  
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau.  
f) L’empresa seleccionada adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament del Port de la Selva.  
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.  
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu 
En virtut d’aquest conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel secretari de la corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació.  
Per aquest contracte es preveu un import de 35.473,04 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament 
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d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del plec de 
prescripcions tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió 
energètica, manteniment preventiu i garantia total, es tindrà en compte l’import mitjà dels 
últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord 
amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del 
contracte.  
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest 
conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.  
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.  
5. Relacions amb el proveïdor  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i les condicions fixades en el contracte.  
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
6. Seguiment i incidències  
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.  
7. Vigència  
La vigència del conveni s’iniciarà un cop hagi estat signat per l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona, i aprovat pels plens de l’Ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa.  
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’Ajuntament.  
8. Competències  
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de bases de règim local, es faculta 
l’alcalde de l’Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d’aquest acord, en els límits 
que la normativa determini.  
9. Modificació  
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.  
10. Incompliment  
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució.  
11. Naturalesa  
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Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.  
12. Extinció  
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.  
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) Per mutu acord.  
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
13. Publicació  
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del 
conveni per a l’encàrrec de gestió.  
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
 
TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
15. PLE107/000095/2017-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de com pra agrupada i 
aprovació conveni amb l'Ajuntament de Rupià. (Exp. 2017/4725) 

 
“D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a 
l’acció», publicades al BOP número 8, de data 12 de gener de 2017, respecte a les 
activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a 
les «condicions d’execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes, a través de la licitació 
agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases 
reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», es formula l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
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i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Rupià per resolució de data ________________ va acordar 
encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per a la 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del municipi. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Rupià per la contractació 
agregada per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del 
municipi. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE RUPIÀ PER 
PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA DE LA CONTRACTACIÓ PER A 
L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUIR 
LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE QUE HAN ESTAT 
PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE 
(PAES), APROVATS PEL PLE  
Parts  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. _________________, 
assistit pel secretari general, Sr. ____________________, en virtut de les facultats 
conferides per acord de ______________________.  
AJUNTAMENT DE RUPIÀ, amb NIF _________, representat pel seu alcalde, l’Il·lm. 
Sr. / Il·lma. Sra. ____________________, assistit pel Sr./Sra._____________, 
secretari/ària de la corporació.  
Antecedents i motivació  
El Pacte d’alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència 
energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’alcaldes a través del seu programa d’impuls a les comarques gironines. Amb 
aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG 
Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el 
gener de 2012 per oferir suport tant tècnic com econòmic als signataris del Pacte.  
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d’alcaldes, ha 
promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d’acció d’energia 
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sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 
200 els ajuntaments que s’han adherit al Pacte d’alcaldes i que poden optar a les 
ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència 
energètica, com és el cas de «Del pla a l’acció».  
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de 
l’acord de subvenció núm. 649789.  
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en 
PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada 
d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
Normativa aplicable  
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de 
vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.  
Per realitzar l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Rupià va aprovar en data ________ 
l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la licitació agregada 
per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del municipi, per la 
qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció als següents  
Pactes  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’ Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del municipi a la Diputació de Girona. 
L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que se’n derivin. 
2. Àmbit subjectiu  
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com els ens de titularitat 
municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per 
millorar l’eficiència energètica. S’entén que qualsevol menció de l’Ajuntament que es 
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faci en aquest conveni es farà extensible als anteriors, sens perjudici del que es 
disposa en l’article 4.1 g del TRLCSP.  
3. Procediment  
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament i, abans d’aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a 
l’Ajuntament per al seu vistiplau.  
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que escaigui; aquesta autorització la certificarà el 
secretari/interventor de l’Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació.  
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de 
l’obertura de sobres a l’Ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.  
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.  
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau.  
f) L’empresa seleccionada adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament de Rupià.  
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.  
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu 
En virtut d’aquest conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel secretari de la corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació.  
Per aquest contracte es preveu un import de 11.228,80 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament 
d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del plec de 
prescripcions tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió 
energètica, manteniment preventiu i garantia total, es tindrà en compte l’import mitjà dels 
últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord 
amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del 
contracte.  
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest 
conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.  
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.  
5. Relacions amb el proveïdor  
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L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i les condicions fixades en el contracte.  
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
6. Seguiment i incidències  
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.  
7. Vigència  
La vigència del conveni s’iniciarà un cop hagi estat signat per l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona, i aprovat pels plens de l’Ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa.  
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’Ajuntament.  
8. Competències  
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de bases de règim local, es faculta 
l’alcalde de l’Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d’aquest acord, en els límits 
que la normativa determini.  
9. Modificació  
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.  
10. Incompliment  
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució.  
11. Naturalesa  
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.  
12. Extinció  
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.  
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) Per mutu acord.  
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
13. Publicació  
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del 
conveni per a l’encàrrec de gestió.  
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
 
TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
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CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
16. PLE107/000101/2017-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de com pra agrupada i 
aprovació conveni amb l'Ajuntament de Sant Julià de l Llor i Bonmatí. (Exp. 
2017/5004) 

 
“D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a 
l’acció», publicades al BOP número 8, de data 12 de gener de 2017, respecte a les 
activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a 
les «condicions d’execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes, a través de la licitació 
agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases 
reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», es formula l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per resolució de data 
________________ va acordar encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la 
contractació agregada per a la substitució de lluminàries per LED a la Zona Industrial 
de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
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PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí per la contractació agregada per a la substitució de lluminàries per LED a la 
Zona Industrial de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ 
DEL LLOR I BONMATÍ PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA DE LA 
CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE 
D’HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS 
D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE  
Parts  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. _________________, 
assistit pel secretari general, Sr. ____________________, en virtut de les facultats 
conferides per acord de ______________________.  
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ, amb NIF _________, 
representat pel seu alcalde, l’Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. ____________________, assistit 
pel Sr./Sra._____________, secretari/ària de la corporació.  
Antecedents i motivació  
El Pacte d’alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència 
energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’alcaldes a través del seu programa d’impuls a les comarques gironines. Amb 
aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG 
Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el 
gener de 2012 per oferir suport tant tècnic com econòmic als signataris del Pacte.  
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d’alcaldes, ha 
promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 
200 els ajuntaments que s’han adherit al Pacte d’alcaldes i que poden optar a les 
ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència 
energètica, com és el cas de «Del pla a l’acció».  
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de 
l’acord de subvenció núm. 649789.  
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en 
PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni. 
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El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada 
d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
Normativa aplicable  
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de 
vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.  
Per realitzar l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va aprovar 
en data ________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme 
la licitació agregada per a la substitució de lluminàries per LED a la Zona Industrial de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb 
subjecció als següents  
Pactes  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada per a la substitució de 
lluminàries per LED a la Zona Industrial de Sant Julià del Llor i Bonmatí, a la Diputació 
de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que se’n derivin. 
2. Àmbit subjectiu  
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com els ens de titularitat 
municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per 
millorar l’eficiència energètica. S’entén que qualsevol menció de l’Ajuntament que es 
faci en aquest conveni es farà extensible als anteriors, sens perjudici del que es 
disposa en l’article 4.1 g del TRLCSP.  
3. Procediment  
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament i, abans d’aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a 
l’Ajuntament per al seu vistiplau.  
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que escaigui; aquesta autorització la certificarà el 
secretari/interventor de l’Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació.  
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de 
l’obertura de sobres a l’Ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.  
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d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.  
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau.  
f) L’empresa seleccionada adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.  
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.  
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu 
En virtut d’aquest conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel secretari de la corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació.  
Per aquest contracte es preveu un import de 13.549,88 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament 
d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del plec de 
prescripcions tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió 
energètica, manteniment preventiu i garantia total, es tindrà en compte l’import mitjà dels 
últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord 
amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del 
contracte.  
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest 
conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.  
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.  
5. Relacions amb el proveïdor  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i les condicions fixades en el contracte.  
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
6. Seguiment i incidències  
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.  
7. Vigència  
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La vigència del conveni s’iniciarà un cop hagi estat signat per l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona, i aprovat pels plens de l’Ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa.  
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’Ajuntament.  
8. Competències  
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de bases de règim local, es faculta 
l’alcalde de l’Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d’aquest acord, en els límits 
que la normativa determini.  
9. Modificació  
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.  
10. Incompliment  
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució.  
11. Naturalesa  
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.  
12. Extinció  
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.  
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) Per mutu acord.  
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
13. Publicació  
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del 
conveni per a l’encàrrec de gestió.  
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
 
TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
17. PLE107/000102/2017-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de com pra agrupada i 
aprovació conveni amb l'Ajuntament de Vilablareix. (Exp. 2017/4694) 

 
“D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a 
l’acció», publicades al BOP número 8, de data 12 de gener de 2017, respecte a les 
activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a 
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les «condicions d’execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes, a través de la licitació 
agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases 
reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», es formula l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Vilablareix per resolució de data ________________ va acordar 
encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per a la 
substitució integral de l’enllumenat de l’escola Madrenc i de l’Ajuntament per 
lluminàries LED. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Vilablareix per la 
contractació agregada per a la substitució integral de l’enllumenat de l’escola Madrenc 
i de l’Ajuntament per lluminàries LED. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE 
VILABLAREIX PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA DE LA 
CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE 
D’HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS 
D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE  
Parts  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. _________________, 
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assistit pel secretari general, Sr. ____________________, en virtut de les facultats 
conferides per acord de ______________________.  
AJUNTAMENT DE VILABLAREIX, amb NIF _________, representat pel seu alcalde, 
l’Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. ____________________, assistit pel Sr./Sra._____________, 
secretari/ària de la corporació.  
Antecedents i motivació  
El Pacte d’alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència 
energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’alcaldes a través del seu programa d’impuls a les comarques gironines. Amb 
aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG 
Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el 
gener de 2012 per oferir suport tant tècnic com econòmic als signataris del Pacte.  
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d’alcaldes, ha 
promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 
200 els ajuntaments que s’han adherit al Pacte d’alcaldes i que poden optar a les 
ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència 
energètica, com és el cas de «Del pla a l’acció».  
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de 
l’acord de subvenció núm. 649789.  
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en 
PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada 
d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
Normativa aplicable  
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de 
vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
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òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.  
Per realitzar l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Vilablareix va aprovar en data 
________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la 
licitació agregada per a la substitució integral de l’enllumenat de l’escola Madrenc i de 
l’Ajuntament per lluminàries LED, per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb 
subjecció als següents  
Pactes  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’ Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada per a la substitució integral 
de l’enllumenat de l’escola Madrenc i de l’Ajuntament per lluminàries LED, a la 
Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que 
se’n derivin. 
2. Àmbit subjectiu  
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com els ens de titularitat 
municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per 
millorar l’eficiència energètica. S’entén que qualsevol menció de l’Ajuntament que es 
faci en aquest conveni es farà extensible als anteriors, sens perjudici del que es 
disposa en l’article 4.1 g del TRLCSP.  
3. Procediment  
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament i, abans d’aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a 
l’Ajuntament per al seu vistiplau.  
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que escaigui; aquesta autorització la certificarà el 
secretari/interventor de l’Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació.  
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de 
l’obertura de sobres a l’Ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.  
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.  
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau.  
f) L’empresa seleccionada adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament de Vilablareix.  
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.  
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu 
En virtut d’aquest conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel secretari de la corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació.  
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Per aquest contracte es preveu un import de 14.805,35 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament 
d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del plec de 
prescripcions tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió 
energètica, manteniment preventiu i garantia total, es tindrà en compte l’import mitjà dels 
últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord 
amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del 
contracte.  
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest 
conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.  
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.  
5. Relacions amb el proveïdor  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i les condicions fixades en el contracte.  
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
6. Seguiment i incidències  
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.  
7. Vigència  
La vigència del conveni s’iniciarà un cop hagi estat signat per l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona, i aprovat pels plens de l’Ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa.  
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’Ajuntament.  
8. Competències  
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de bases de règim local, es faculta 
l’alcalde de l’Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d’aquest acord, en els límits 
que la normativa determini.  
9. Modificació  
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.  
10. Incompliment  
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L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució.  
11. Naturalesa  
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.  
12. Extinció  
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.  
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) Per mutu acord.  
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
13. Publicació  
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del 
conveni per a l’encàrrec de gestió.  
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
 
TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
18. PLE107/000103/2017-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Acceptació encàrrec de gestió de com pra agrupada i 
aprovació conveni amb l'Ajuntament de Cervià de Ter . (Exp. 2017/3165) 

 
“D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a 
l’acció», publicades al BOP número 8, de data 12 de gener de 2017, respecte a les 
activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a 
les «condicions d’execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes, a través de la licitació 
agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases 
reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», es formula l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració. 
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La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Cervià de Ter per resolució de data ________________ va acordar 
encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per 
l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior 
del municipi de Cervià de Ter. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Cervià de Ter per la 
contractació agregada per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
exterior del municipi de Cervià de Ter. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE 
TER PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA DE LA CONTRACTACIÓ PER A 
L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUIR 
LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE QUE HAN ESTAT 
PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE 
(PAES), APROVATS PEL PLE  
Parts  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. _________________, 
assistit pel secretari general, Sr. ____________________, en virtut de les facultats 
conferides per acord de ______________________.  
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER, amb NIF _________, representat pel seu 
alcalde, l’Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. ____________________, assistit pel 
Sr./Sra._____________, secretari/ària de la corporació.  
Antecedents i motivació  
El Pacte d’alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència 
energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’alcaldes a través del seu programa d’impuls a les comarques gironines. Amb 
aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG 
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Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el 
gener de 2012 per oferir suport tant tècnic com econòmic als signataris del Pacte.  
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d’alcaldes, ha 
promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 
200 els ajuntaments que s’han adherit al Pacte d’alcaldes i que poden optar a les 
ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència 
energètica, com és el cas de «Del pla a l’acció».  
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de 
l’acord de subvenció núm. 649789.  
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en 
PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada 
d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
Normativa aplicable  
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de 
vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.  
Per realitzar l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Cervià de Ter va aprovar en data 
________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la 
licitació agregada per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del 
municipi de Cervià de Ter, per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció 
als següents  
Pactes  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’ Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del municipi de Cervià de Ter a la 
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Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que 
se’n derivin. 
2. Àmbit subjectiu  
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com els ens de titularitat 
municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per 
millorar l’eficiència energètica. S’entén que qualsevol menció de l’Ajuntament que es 
faci en aquest conveni es farà extensible als anteriors, sens perjudici del que es 
disposa en l’article 4.1 g del TRLCSP.  
3. Procediment  
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament i, abans d’aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a 
l’Ajuntament per al seu vistiplau.  
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que escaigui; aquesta autorització la certificarà el 
secretari/interventor de l’Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació.  
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de 
l’obertura de sobres a l’Ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.  
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.  
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau.  
f) L’empresa seleccionada adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament de Cervià de Ter.  
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.  
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu 
En virtut d’aquest conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel secretari de la corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació.  
Per aquest contracte es preveu un import de 32.404,00 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament 
d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del plec de 
prescripcions tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió 
energètica, manteniment preventiu i garantia total, es tindrà en compte l’import mitjà dels 
últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord 
amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del 
contracte.  
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest 
conveni.  
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- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.  
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.  
5. Relacions amb el proveïdor  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i les condicions fixades en el contracte.  
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
6. Seguiment i incidències  
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.  
7. Vigència  
La vigència del conveni s’iniciarà un cop hagi estat signat per l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona, i aprovat pels plens de l’Ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa.  
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’Ajuntament.  
8. Competències  
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de bases de règim local, es faculta 
l’alcalde de l’Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d’aquest acord, en els límits 
que la normativa determini.  
9. Modificació  
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.  
10. Incompliment  
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució.  
11. Naturalesa  
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.  
12. Extinció  
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.  
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) Per mutu acord.  
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
13. Publicació  
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En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del 
conveni per a l’encàrrec de gestió.  
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
 
TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
19. PLE107/000105/2017-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Aprovació de les bases específiques reguladores de les 
subvencions de la Diputació de Girona per a la real ització de projectes 
dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. (Exp. 
2017/9316) 

 
“La Diputació de Girona, com a ens gestor del Parc Natural del Montseny 
conjuntament amb la Diputació de Barcelona, convoca cada any un programa d'ajuts 
dirigit al finançament d’inversions en l'àmbit del parc destinat bàsicament a 
compensar l’increment del cost derivat de l’aplicació de la normativa del Pla Especial. 
 
Les bases per a la concessió de les esmentades ajudes, que s'adjunten a aquesta 
proposta, defineixen els conceptes subvencionables, les condicions i el procediment 
per a la sol·licitud, l'atorgament i el lliurament de les subvencions per a cada una de 
les línies que es convoquen. 
 
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 les subvencions de la Diputació de 
Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
del Montseny. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de territori i 
sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions de 
la Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva 
de la Biosfera del Montseny, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DINS DEL 
PARC NATURAL i RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 
Article 1. Objecte 
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona, a través del Servei de 
Medi Ambient. Aquesta iniciativa s’adreça a l’àmbit territorial gironí del Pla Especial 
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del Parc del Montseny i/o en l’àmbit gironí de la reserva de la Biosfera del Montseny, 
que gestiona la Diputació de Girona, en coordinació amb la Diputació de Barcelona. 
Els objectius de les subvencions regulades en aquestes bases són: 
—Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics del Parc del 
Montseny, des de l’aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus 
recursos i d’acord amb les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del 
Montseny a la Xarxa Natura 2000. 
—Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial 
proposat pel Pla Especial del Parc del Montseny, entenent l’activitat humana com un 
instrument de protecció activa dels valors del Parc del Montseny. 
—Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic dins 
de l’àmbit del Pla especial.  
—Ordenar l’ús social al Parc del Montseny, garantint el seu gaudi per part de la 
societat i fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a 
l’educació ambiental. 
—Potenciar l’arquitectura sostenible, en l’àmbit de la reserva de la biosfera del 
Montseny, buscant optimitzar recursos naturals i actuacions en l’edificació que 
minimitzin l’impacte ambiental en els edificis, en el medi ambient i als seus ocupants. 
Concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora de 
l’eficiència energètica, reducció de les necessitats energètiques dels edificis i 
augment de la capacitat de capturar l’energia solar o de generar la pròpia energia 
renovable. 
—Potenciar les instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el 
consum de biomassa local procedent de la gestió forestal sostenible, en l’àmbit gironí 
de la Reserva de la Biosfera del Montseny. 
La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les 
actuacions que s’adiguin amb els objectius dels ajuts en les línies següents: 
- Les explotacions forestals (EF). 
- Les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR). 
- Les empreses de serveis (ES). 
- La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA). 
- Actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat (EES) 
- L’establiment, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals 
destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF). 
Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats forestals, agrícoles - 
ramaderes, de serveis en els rams de restauració, hostaleria, pedagògiques, comerç i 
lleure, i destinades a la incorporació d’actuacions per a la millora de l’eficiència 
energètica i sostenibilitat als habitatges permanents i empreses de serveis i per a la 
rehabilitació i restauració del patrimoni arquitectònic, sempre relacionades amb els 
objectius de la normativa específica del Parc del Montseny i que es desenvolupin dins 
l’àmbit gironí del Pla especial de l’espai protegit.  
Pel que fa a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat als 
immobles i determinades actuacions d’explotacions agrícoles-ramaderes certificades 
com a producció ecològica, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és el de la Reserva 
de la Biosfera del Montseny, dins de la província de Girona. 
Article 2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en 
el període fixat en la convocatòria (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.  
Article 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. 
Les subvencions hauran de finançar actuacions sempre relacionades amb els 
objectius de la normativa específica del Parc del Montseny i que es desenvolupin en 
sòl no urbanitzable dins l’àmbit gironí del Pla especial del Parc del Montseny, per a 
les actuacions de les línies EF, ES i PA, i dins l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny per a les actuacions de la línia ESS i EAR. 
Les actuacions hauran de ser realitzades a partir de l’1 de gener de l’any 
corresponent a cada convocatòria i fins a l’acabament del termini que s’hi estableixi.  
Es consideren actuacions que poden ser objecte de subvenció, atenent a la línia 
considerada, les següents: 
3.1 Subvencions per a les explotacions forestals (EF): 
a) Les limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la normativa del 
mateix Pla Especial. 
b) Deixar, en els aprofitaments silvícoles, almenys 10 peus grans o extrafusters drets 
per hectàrea per tal d’afavorir les espècies que en depenen. L’import de la subvenció 
s’avaluarà d’acord amb el volum aproximat que cubiquin els peus, que s’hauran de 
marcar, i el preu de la fusta en peu. El cost inclou el marcatge dels peus seleccionats 
per un tècnic. 
c) La recuperació d’antics camps de conreu o l’adevesament que tingui per objectiu el 
fraccionament de la continuïtat forestal com a mesura de prevenció d’incendis o formi 
part d’un pla de millora de la gestió cinegètica. 
d) Els treballs de recuperació o manteniment de prats de dall. 
e) Les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que 
impliquin un menor impacte. 
f) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la 
posada en valor del bosc: estassades, eliminació o acordonament de restes forestals, 
seleccions de tanys, etc. 
g) La realització de treballs de restauració i correcció encaminats a minimitzar 
impactes que comprometin la conservació de les masses forestals. 
h) Els treballs de reforestació amb finalitat protectora, amb espècies autòctones 
pròpies de l’àrea. 
i) La realització de treballs silvícoles que tinguin per objecte la prevenció d’incendis 
forestals. 
j) Les actuacions que comportin una millora per a espècies de fauna o flora protegides 
i les de gestió cinegètica sostenible, excloent els alliberaments o les reintroduccions 
d’espècies cinegètiques i la captura de predadors. 
k) La realització d’obres per al manteniment de la xarxa viària de les finques, que 
estiguin previstes en el PTGMF o el PSGF o que siguin necessaris per reparar danys 
causats per fenòmens naturals i no contradiguin els objectius d’aquestes bases. 
S’exclouen els treballs d’obertura de pistes. 
l) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
m) Les inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions 
forestals (primera transformació). 
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n) Les despeses de restauració d’elements del patrimoni rural, com ara fonts, pous de 
glaç o similars, i de protecció i conservació d’elements naturals singulars com arbres 
d’interès o similars. 
3.2 Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR): 
a) Les indemnitzacions per limitacions en l’explotació o sobrecost d’obres com a 
conseqüència de la normativa del mateix Pla Especial. 
b) La realització d’obres de rehabilitació i les d’actuacions per a la millora de 
l’eficiència energètica i sostenibilitat d’edificis directament vinculats i destinats a 
l’activitat agrícola i ramadera. 
c) L’arranjament o la construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses, 
tanques, parets seques i similars. 
d) La instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació. 
e) Les inversions que tinguin com a finalitat la realització de pràctiques culturals o 
maneig ramader respectuoses amb el medi i que contribueixin a la preservació del 
patrimoni natural (producció ecològica, ramaderia extensiva o altres), així com 
aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats locals. 
f) Les actuacions encaminades a la recuperació d’antics camps de conreu o prats de 
dall. 
g) Les inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions 
agrícoles-ramaderes (primera transformació). 
h) L’adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació, sempre que estiguin 
directament destinats a explotacions dins de l’àmbit gironí del Pla Especial. Caldrà 
justificar que la dimensió i les característiques de l’explotació garanteixen que la 
maquinària serà destinada principalment a aquesta explotació. 
i) Les despeses associades a la certificació de producció ecològica 
j) Actuacions de millora en l’eficiència dels sistemes de reg i en l’estalvi de ús i 
aprofitament de l’aigua. 
3.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES): 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l'edifici i que estiguin subjectes a 
limitació normativa per part del Pla especial del Parc del Montseny. 
b) Despeses directament associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i 
adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
c) Les actuacions que promoguin una major vinculació dels visitants del Parc amb el 
seus valors naturals i culturals. 
3.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic (PA): 
I. Per als habitatges ocupats en règim permanent de primera residència, descrits en 
l’article 4.4 a) d’aquestes bases: 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a 
limitació normativa per part del Pla especial. 
b) Obres imprescindibles per garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
c) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 
II. Per als immobles declarats bens d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni 
Cultural Català, descrits en l’article 4.4 b) d’aquestes bases: 
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per 
mantenir les característiques de certs elements originals. 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 
En el cas que la naturalesa de la intervenció la subvenció de la qual es sol·licita així 
ho requereixi, la Diputació de Girona podrà exigir la realització prèvia d’aquelles 
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tasques de reconeixement arqueològic necessàries per al desenvolupament correcte 
de l’actuació. 
3.5 Subvencions per actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat 
(EES). 
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions i projectes que 
compleixin les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, 
tecnologies i sistemes que impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera 
sostenible, amb una millora de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats 
energètiques dels edificis, estalvi d’energia i augment de la capacitat de capturar 
l’energia solar o de generar la pròpia energia amb la incorporació d’energies 
renovables: 
a) Actuacions per a l’optimització de recursos naturals. 
b) Actuacions que minimitzin l’impacte ambiental en els edificis, en el medi ambient i 
als seus ocupants. 
c) Millores encaminades a l'eficiència energètica, a la gestió sostenible dels recursos i 
incorporació d’energies renovables. 
d) Inversions per a l’ús de biomassa llenyosa forestal. 
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els 
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. 
Els conceptes d’intervenció subvencionables són les següents: 
a)Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 
b)Instal·lació de sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica. 
c)Millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de 

calefacció i refrigeració, mitjançant actuacions de millora del seu aïllament tèrmic, 
la substitució de fusteries i envidraments dels forats, o d'altres, inclosa la 
instal·lació de dispositius bioclimàtics. 

d)Monitorització i control del sistema elèctric. 
e)Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació de l'edifici 

mitjançant actuacions de substitució de llums i lluminàries per altres de major 
rendiment energètic, instal·lació de sistemes de control d'encesa i de regulació del 
nivell d'il·luminació, i l'aprofitament de la llum natural. 

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

g)Instal·lació d'equips de generació o d'equips que permetin la utilització d'energies 
renovables com l'energia solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum 
d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici. 

h)Instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal. 
En concret, es consideren cost d’inversió subvencionable els conceptes que es 
detallen a continuació. 
Concepte a) 

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

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

-Sistema de protecció de la LGA contra sobrecàrregues. 
-Instal·lació d’elements comuns per adequar la infraestructura per als futurs punts 
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de càrrega. 
-Sistema de gestió, control i seguretat de la instal·lació. 
-Costos relacionats amb els permisos d'accés i connexió a la xarxa elèctrica. 

Concepte b) 
-Emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries de la tecnologia ió-liti que 

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

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

-Regulador/s de càrrega.  
-Sistema de control i monitoratge, associat a la instal·lació d'emmagatzematge.  
-Cablejat associat a la instal·lació d'emmagatzematge. 

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

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

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

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

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

-Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
-Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats anteriors.  
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable 
els següents conceptes: 
-Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici 

(radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
-Els estudis, projectes i memòries tècniques. 

3.6 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF): 
a) La creació, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals 
destinades a conservar boscos madurs d’espècies no exòtiques i amb un pendent de 
menys del 60 %, que es deixin a evolució natural. En aquest cas es compensarà fins 
al 100 % dels aprofitaments no realitzats durant un període de 25 anys. 
Per a totes les línies, els béns adquirits amb subvenció de la Diputació s’hauran de 
destinar al fi concret per al qual s’ha concedit la subvenció, durant un mínim de 5 anys 
en cas de vehicles o maquinària, i de 2 anys en cas d’eines no mecàniques o de 
material informàtic. En el cas d’inversions per a la rehabilitació o millora de béns 
immobles, aquest període s’estableix per un mínim de 5 anys a partir del moment 
d’acabar les obres. En cas de canvi d’ús o venda abans d’aquest termini, el beneficiari 
haurà de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l’interès 
legal corresponent. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita al registre públic 
corresponent, si s’escau. 
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Per a totes les línies, en cas d’obres o actuacions objecte d’un informe preceptiu per 
part de la Diputació de Girona, aquestes hauran de complir les condicions que hagi 
pogut establir l’informe esmentat. 
No són subvencionables els conceptes següents per a cap de les línies anteriors: 
1. Les hores de personal quan els treballs siguin fets amb mitjans propis directament i 
personalment pel beneficiari o per voluntaris. En aquests casos, tan sols seran 
subvencionables les despeses materials que es puguin justificar documentalment. 
2. En cas de contractació de les actuacions, no seran subvencionables les despeses 
corresponents a contractacions amb persones vinculades al beneficiari. 
3. Les despeses financeres.   
4. Les despeses que no estiguin definides, que no tinguin com a finalitat l’objecte de 
la subvenció o no siguin directament i clarament imputables al projecte subvencionat.  
5. L’obertura de nous vials. 
6. L’IVA, quan aquest sigui deduïble per part del beneficiari. 
Cap actuació serà subvencionable quan s’hagin incomplert els tràmits d’obtenció de 
l’autorització corresponent, quan aquesta sigui necessària. 
Les actuacions objecte de subvenció s’hauran d’executar de forma que s’ajustin a allò 
que s’ha sol·licitat i subvencionat, dins del termini màxim establert en la convocatòria 
per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat. La no execució de l’actuació, per 
causes imputables a l’interessat, comportarà la pèrdua del dret a tornar a sol·licitar 
ajuts per al mateix concepte en futures convocatòries. 
Article 4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases: 
4.1 Subvencions per a les explotacions forestals (EF): 
Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit del Pla 
Especial del Parc del Montseny que estiguin en possessió d’un Instrument 
d’Ordenació Forestal (IOF) aprovat, tals com un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF), un Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF), una Ordenació Forestal 
(OF), un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal Conjunt (PTGMFc), un Pla Forestal 
Municipal (PFM) o equivalent. 
Els titulars o administradors de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial 
del Parc del Montseny i les societats de caçadors que estiguin interessats en la 
recuperació d’antics conreus o en el manteniment de prats de dall. Caldrà que, si 
s’escau, comptin amb l’autorització dels propietaris de la finca objecte d’actuació i que 
la intervenció proposada estigui prevista en el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica 
(PTGC) aprovat. 
Les societats de caçadors, administradors o propietaris que vulguin realitzar treballs 
de millora d’hàbitats de fauna cinegètica dins de l’àmbit del Pla Especial del Parc del 
Montseny i que estiguin previstos en el PTGC, o arranjar camins, sempre que, si 
s’escau, disposin de l’autorització dels propietaris i els treballs estiguin previstos en el 
IOF, el PTGC o es tracti de camins d’accés a habitatges o equipaments, o pertanyin a 
la xarxa viària bàsica del Parc. Podran tenir la consideració de beneficiaris de les 
subvencions les agrupacions o associacions que integrin un conjunt de finques 
forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny, que 
disposin, cada una o conjuntament, d’un IOF.  
Excepcionalment, podran tenir la condició de beneficiari de les subvencions aquelles 
agrupacions de persones físiques o jurídiques públiques o privades que, tot i no tenir 
personalitat jurídica pròpia, integrin un conjunt de finques forestals incloses en l’àmbit 
del Pla especial del Parc del Montseny. Pel que fa a aquests beneficiaris, caldrà que 
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compleixin el que disposa l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
En el cas que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic 
objectiu la prevenció d’incendis forestals, no serà condició necessària estar en 
possessió d’un IOF. Caldrà, però, que l’actuació proposada sigui alguna de les 
establertes en el Decret 64/95, de 7 de març, o la Llei 5/2003, de 22 d’abril, o que 
estigui prevista en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi corresponent. 
Tampoc seran necessàries aquestes condicions per a les actuacions que tinguin per 
objecte la recuperació o el manteniment de prats de dall ni per a les actuacions que 
tinguin com a finalitat la millora per a espècies de fauna o flora protegides o la 
restauració d’elements del patrimoni rural. 
4.2 Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR): 
Els titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els propietaris de les finques en 
les quals s’ubiquin aquestes explotacions que estiguin incloses o pasturin en l’àmbit 
del Pla Especial del Parc del Montseny. 
Els titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes de l’àmbit de la reserva de la 
biosfera del Montseny que estiguin certificades com a producció ecològica o que 
vulguin iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell Català 
per a la Producció Agrícola Ecològica. 
També poden optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions que 
integrin un conjunt d’explotacions i finques agrícoles-ramaderes incloses en l’àmbit 
del Pla Especial del Parc del Montseny. 
A efectes d’aquestes bases s’entendran com a explotacions agrícoles-ramaderes 
aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la 
ramaderia de qualsevol de les maneres següents: 
—el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social, branca agrària; 
—el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social; 
—l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes; 
—l’explotació està inscrita en la DUN (Declaració única de conreus); 
—l’explotació està inscrita al Registre d’Empreses Prioritàries; 
—el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació); 
—el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícola 
ramadera. 
4.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES): 
Els titulars de les empreses de serveis en els rams de la restauració, l’hostaleria, la 
pedagogia, el comerç i el lleure que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit del Pla 
Especial del Parc del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases. 
També poden optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 
d’empreses de serveis en els rams i les condicions abans esmentats. 
Específicament per al concepte de despeses d'adhesió a la Carta Europea de 
Turisme Sostenible (CETS) i les de millores en la comunicació dels valors de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny als seus clients, podran optar a les subvencions 
totes les empreses adherides a la CETS que estiguin dins l'àmbit territorial de la Carta 
europea de Turisme sostenible del Montseny. 
4.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic (PA): 
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries 
d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, ocupats en règim permanent com a 
primera residència i ubicats dins l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny. 
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b) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès 
cultural per la Llei 9/93, del patrimoni cultural català, ubicats dins l’àmbit del Pla 
Especial del Parc del Montseny. 
També poden sol·licitar aquestes subvencions els promotors de les obres que, sense 
ser titulars dels immobles i dels elements arquitectònics objecte de subvenció, 
disposin del dret legal o de l’autorització necessària per executar l’actuació. 
4.5 Subvencions per  actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat 
(EES). 
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries 
d’habitatges permanents o d’empreses de serveis, situats dins l’àmbit gironí de la 
Reserva de la Biosfera  del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes 
bases. 
b) Les comunitats de propietaris d’immobles, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva 
de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases. 
c) Els titulars dels immobles on es desenvolupin activitats en els rams de la 
restauració, l’hostaleria, la pedagogia, el comerç i el lleure dins l’àmbit gironí de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes 
bases, i que estiguin adherits a la CETS. 
4.6 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF): 
Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit del Pla 
Especial del Parc del Montseny, que estiguin en possessió d’un Instrument 
d’Ordenació Forestal (IOF). 
Els titulars o els administradors de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla 
Especial del Parc del Montseny, que, tenint una superfície inferior a les 10 ha, formin 
part d’un IOF que en el seu conjunt arribi o superi les 10 ha gestionades o disposin 
d’un IOF. 
Les agrupacions o associacions que integrin un conjunt de finques forestals incloses 
en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny que disposin, cada una o 
conjuntament, del IOF. 
Per a totes les línies, poden sol·licitar aquestes subvencions els promotors de les 
obres que, sense ser titulars de les finques, immobles o dels elements arquitectònics 
objecte de subvenció, disposin del dret legal o de l’autorització necessària per 
executar l’actuació. També poden optar a aquestes subvencions les agrupacions o 
associacions d’empreses de serveis en els rams i les condicions abans esmentats. 
Les associacions i fundacions, per poder ser beneficiàries, han d’estar inscrites al 
registre de la Generalitat de Catalunya corresponent. 
Per obtenir la condició de 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. 
Article 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’avaluarà d’acord amb els criteris de valoració establerts. Atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així 
com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior als màxims que es 
determinen a continuació: 



 
   
 
 

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

 

78

5.1 Subvencions per a les explotacions forestals (EF): 
Límit màxim de TRES MIL EUROS (3.000 euros) per sol·licitant.  
Per als treballs silvícoles i d’arranjament de camins i marges s’estableixen els imports 
unitaris de referència, a partir dels quals s’aplicarà el 50%, per calcular la subvenció: 
Camins: 
—Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350 euros/km. 
—Repàs del ferm, cunetes i trenques d’una pista, amb motonivelladora: 500 
euros/km. 
—Repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motonivelladora, amb 
desbrossada mecànica dels marges: 900 euros/km. 
—Manteniment de pistes de la xarxa de prevenció d'incendis amb repàs del ferm, 
formació de cuneta i trenques amb motonivelladora i estassada manual de les franges 
de seguretat laterals: 1.500,00 euros/km. 
—Desbrossada de marges: 500 euros/km. 
Treballs silvícoles: 
—Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, cobertura 
inferior al 50 % i diàmetres inferiors a 5 cm: 900 euros/ha. 
—Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, cobertura 
superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 800 euros/ha. 
—Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50 %, 
cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1000 euros/ha. 
—Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual, amb 
transcendència de prevenció d’incendis segons el que estableix l’article 6.1. 
d’aquestes bases: 1.100 euros/ha. 
—Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual, sense 
transcendència de prevenció d’incendis segons el que estableix l’article 6.1. 
d’aquestes bases: 900 euros/ha. 
—Estassada manual de sotabosc i trituració de restes amb transcendència de 
prevenció d’incendis segons el que estableix l’article 6.1 d’aquestes bases: 1.500 
euros/ha. 
—Estassada manual de sotabosc i trituració de restes sense transcendència de 
prevenció d’incendis segons el que estableix l’article 6.1 d’aquestes bases: 1.300 
euros/ha. 
—Tallada de selecció o selecció de tanys amb transcendència ecològica o 
paisatgística, o de prevenció d’incendis segons el que estableix l’article 6.1 
d’aquestes bases: 900 euros/ha. 
—Tallada de selecció o selecció de tanys sense transcendència ecològica o 
paisatgística, o de prevenció d’incendis segons el que preveu l’article 6.1 d’aquestes 
bases: 600 euros/ha.  
A efectes d’atorgament i de justificació, s’aplicaran aquests imports unitaris segons la 
longitud o superfície de l’actuació sol·licitada i realitzada per part del beneficiari, 
independentment del cost de les actuacions. Tanmateix, l’import de la subvenció no 
podrà sobrepassar el percentatge del cost de l’actuació establert per a cada cas. 
5.2 Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR): 
Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500 euros) per sol·licitant.  
Per a les següents actuacions del conreu d’olivera s’estableixen els imports unitaris 
de referència, a partir dels quals s’aplicarà el 50%, per calcular la subvenció: 
— Plantació amb varietats locals: 1.900 euros/ha. 
— Plantació amb varietats locals i preparació del terreny: 2.400 euros/ha. 
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— Plantació amb varietats locals, moviments de terres i preparació del terreny: 3.000 
euros/ha. 
— Treballs de manteniment de plantacions de varietats locals (desbrossar, re-tutorar, 
poda i reposició de marres): 1.150 euros/ha. 
— Instal·lació de sistema de reg: 1.100 euros/ha. 
5.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES): 
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 euros) per sol·licitant. 
5.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic (PA): 
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 euros). 
5.5 Subvencions per  actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat 
(EES). 
Límit màxim de VUIT MIL EUROS (8.000 euros) per sol·licitant.  
5.6 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF): 
Límit màxim de VUIT MIL EUROS (8.000 euros).  
L’import de l’ajut serà el corresponent al 100 % de l’import que correspondria als 
ingressos per l’aprofitament no realitzat durant el període de 25 anys de vigència del 
conveni que s’haurà de signar entre la Diputació i la propietat. Es tindrà en compte el 
preu calculat per a la fusta en peu. En cas que l’instrument d’ordenació forestal 
contingui una previsió de producció que es consideri que no s’ajusta a la realitat, 
segons el criteri fonamentat dels tècnics de la Diputació de Girona, es podran agafar 
els valors de producció de l’Inventari Forestal de Catalunya. 
Consideracions generals 
Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o explotació/immoble i línia, a 
excepció de les sol·licituds d’acreditació a la Carta Europea de Turisme Sostenible.  
L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres administracions públiques o ens privats, no podrà sobrepassar el 
cost de l’actuació o de l’activitat subvencionada. L’import atorgat no haurà de cenyir-
se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 
En cas de disposar de dotació pressupostària per satisfer totes les sol·licituds, es 
podrà subvencionar una segona sol·licitud per sol·licitant i línia. 
Les subvencions corresponen a un màxim del 50% del cost de les actuacions, 
excepte en els casos que es detallen a continuació. En el cas de les subvencions a 
què fan referència els apartats 1 a), 2 a), 3 a) i 4.I a) de l’article 3, l’import podrà 
arribar al 100% del benefici no obtingut o del sobrecost per causa d’aquesta limitació 
normativa i d’acord amb l’informe del centre gestor de Medi Ambient de la Diputació 
de Girona. D’altra banda, els conceptes especificats en els apartats 1 b) i 5 a) del 
mateix article 3 podran optar, igualment, a un ajut corresponent al 100% de l’import 
que correspondria als ingressos pels aprofitaments no realitzats. Les subvencions 
corresponents a l’apartat 1 c) podran arribar a ser del 75% en el cas d’actuacions que 
es trobin dins del Pla de Conservació o del Pla Cinegètic promoguts o recolzats pel 
Parc. Les subvencions corresponents a l’apartat 1.n) de l’article 3 podran arribar a ser 
del 100% en el cas d’actuacions que es considerin d’interès del Parc. 
En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la 
resolució de la concessió a efectes del pagament de les quantitats justificades. Si el 
cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà 
en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada 
com a despesa subvencionable, es lliurarà la quantia que resulti d’aplicar el 
percentatge d’ajut establert en la resolució d’atorgament corresponent, sempre que 
s'hagi acomplert l'objectiu de la subvenció. 
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Article 6. Criteris de valoració 
Els criteris que serveixen per valorar les sol·licituds presentades són els següents:  
6.1 Subvencions per a les explotacions forestals (EF): 
-L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc del 
Montseny: 4 punts. 
-La no-realització o les limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la 
normativa del mateix Pla Especial: 4 punts. 
-Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre que estiguin previstes en un 
pla de conservació: 4 punts 
-Deixar, en els aprofitaments silvícoles, almenys 10 peus grans o extrafusters drets 
per hectàrea: 4 punts. 
- Les actuacions de restauració d’elements del patrimoni rural, com ara fonts, pous de 
glaç o similars, i de protecció i conservació d’elements naturals singulars com arbres 
d’interès o similars. 4 punts. 
-Les despeses encaminades a reparar danys causats per incendis, nevades, flagells o 
esllavissades, o altres estralls: 3 punts. 
-Les actuacions silvícoles de millora que tenen transcendència ecològica i 
paisatgística, sia per la seva ubicació, o perquè es tracti d’espècies autòctones o 
singulars, o bé perquè representin una prevenció de riscos per a la massa forestal. Es 
considera que tenen transcendència per a la prevenció d’incendis les estassades amb 
trituració de restes que es facin en franges de 30 metres a banda i banda dels camins 
de la xarxa viària bàsica del Parc o en zones de baixa càrrega que marqui el Pla de 
Prevenció d’Incendis Municipal o del Parc. Es considera que les seleccions de tanys 
tenen transcendència ecològica o paisatgística, en fagàcies, quan es tracti de 
conversió de bosc menut a bosc gros, respectant els tanys més ben conformats i els 
peus de llavor i es marquin 5 peus per hectàrea per deixar-los com a arbres refugi. En 
el cas de castanyers, cal marcar 5 peus per hectàrea, que no es tallaran en la tallada 
final: 3 punts. 
-Els treballs de recuperació o manteniment de prats de dall: 3 punts. 
-Les actuacions de gestió cinegètica que hagin estat dissenyades conjuntament amb 
els tècnics del Parc Natural, dins de programes de recuperació de poblacions: 3 
punts. 
-Les actuacions de gestió cinegètica sostenible sempre que estiguin previstes en un 
pla cinegètic si no estan previstes en un pla de conservació i no han estat 
dissenyades conjuntament amb els tècnics del Parc: 2 punts.  
-La recuperació d’antics camps de conreu i prats que, tenint per objectiu el 
fraccionament de la continuïtat forestal com a mesura de prevenció d’incendis o 
formant part d’un pla de millora de la gestió cinegètica, no suposin rompuda forestal: 2 
punts. 
-Les tasques de manteniment de la xarxa viària forestal previstes en el PTGMF i les 
despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un 
menor impacte: 2 punts. 
-La realització de treballs de restauració i correcció encaminats a minimitzar impactes 
que comprometin la conservació de les masses forestals: 2 punts. 
-Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 1 
punt. 
-Les inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions 
forestals: 1 punt. 
-Els altres treballs silvícoles de millora o restauració de patrimoni rural: 1 punt. 
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6.2 Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR): 
L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc del 
Montseny: 4 punts. 
-La instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació que contribueixin a la utilització 
racional i sostenible dels recursos: 4 punts. 
- Actuacions de millora en l’eficiència dels sistemes de reg i en l’estalvi de ús i 
aprofitament d’aigua: 4 punts. 
-Les actuacions que comportin la realització de pràctiques agrícoles o maneig 
ramader que siguin respectuoses amb el medi i que contribueixin a la preservació del 
patrimoni natural, així com aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats 
locals: 4 punts. 
-Les actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament 
vinculats i destinats a l’activitat agrícola-ramadera i les d’actuacions per a la millora de 
l’eficiència energètica i sostenibilitat: 3 punts. 
-L’arranjament o la construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, 
tanques, parets seques i similars: 3 punts. 
-Les despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter 
natural: 3 punts. 
-Les actuacions encaminades a la recuperació d’antics camps de conreu: 2 punts. 
-L’adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts. 
-Les inversions encaminades a l’obtenció d’un valor afegit a les produccions 
agrícoles-ramaderes (primera transformació): 2 punts. 
6.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES): 
-L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc del 
Montseny: 4 punts. 
-La despesa d’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible: 4 punts. 
-Les actuacions que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la 
llicència ambiental i/o d’obres imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat: 3 
punts. 
-Les despeses derivades de certificacions de la Q de qualitat turística: 3 punts. 
-Les actuacions que promoguin una major vinculació dels visitants del Parc amb els 
seus valors naturals i culturals: 2 punts. 
6.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic (PA): 
I. Per als habitatges descrits en l’article 4.4 a d’aquestes bases: 
-L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del pla especial de protecció: 4 
punts. 
-Les obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4 punts. 
-Les despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter 
natural: 2 punts. 
Per a aquesta línia no seran considerades subvencionables les sol·licituds que facin 
referència a obres que, en relació amb els estàndards habituals, es considerin 
sumptuoses. 
II. Per als immobles descrits en l’article 4.4 b) d’aquestes bases: 
-L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc del 
Montseny: 4 punts. 
-Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per mantenir 
les característiques de certs elements originals: 3 punts. 
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-Les obres de millora interiors o exteriors o motivades per un programa d’ús públic: 2 
punts. 
6.5 Actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat (EES) 

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

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

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

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

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

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

8) Per a la valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa 
es tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, valorant-se 
cadascun amb la puntuació descrita, essent els set punts la màxima puntuació 
possible.  

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

Les actuacions es desenvolupin dins l’àmbit gironí del Parc Natural del Montseny 
obtindran 2 punts suplementaris en la línia d’eficiència energètica i sostenibilitat. 
6.6 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF): 
Per decidir la idoneïtat dels boscos candidats a ser tractats com a reserves forestals 
es tindran en compte els paràmetres en els annexos 1 i 2. En el cas de creació de 
noves reserves forestals, per tal que un bosc sigui considerat com a subvencionable, 
caldrà que obtingui un mínim de 6 punts, a més de puntuar en el criteri 6 i en un dels 
criteris 8 o 9, d’acord amb els criteris de valoració que es relacionen en l’annex I 
d’aquestes bases. En cas d’ampliació de reserves forestals, per tal que un bosc sigui 
considerat com a subvencionable, caldrà que obtingui un mínim de 5 punts d’acord 
amb els criteris de valoració que es relacionen en l’annex II d’aquestes bases. 
Es tindran en compte també els paràmetres següents: 
1.El període de temps transcorregut des de la darrera tallada. 
2.La ubicació allunyada de camins transitats. 
3.La cabuda. 
4.La productivitat potencial forestal. 
5.La participació de l’ajuntament corresponent en el conveni. 
Es seleccionaran per ser subvencionades les reserves que obtinguin major puntuació 
fins a esgotar la consignació pressupostària d’aquesta línia. 
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Per a totes les línies, la valoració de les sol·licituds es farà, per cada concepte, 
seleccionant el criteri que s'adeqüi millor; es seleccionaran per ser finançades les 
actuacions que obtinguin major puntuació fins a esgotar la consignació pressupostària 
de cada línia. En cas que les sol·licituds superin el pressupost consignat per al 
conjunt de les línies, s’atorgarà una única subvenció per sol·licitant o finca dins del 
conjunt de línies de subvenció objecte d’aquesta convocatòria. En aquest supòsit 
caldrà que el propietari indiqui la preferència de les diferents subvencions demanades 
per a una mateixa finca. Si l’interessat no manifesta cap preferència s’atendrà als 
criteris de major puntuació. 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable. Si els imports prorratejats de 
subvenció quedessin reduïts en més d’un 50 % de l’import sol·licitat o el màxim 
atorgable, segons el cas, per raons de disponibilitat pressupostària, les sol·licituds 
menys prioritàries podrien no ser ateses.  
Amb l'objectiu de garantir un repartiment equitatiu de subvencions en la política de 
suport de la Diputació de Girona i donades les limitacions pressupostàries, davant 
una igualtat de puntuació pel que fa a la valoració de l'objecte subvencionable, es 
donarà prioritat als sol·licitants que no hagin gaudit de subvenció en les darreres 
convocatòries; per aquest motiu, a les persones físiques o jurídiques que hagin estat 
beneficiàries la convocatòria anterior, se'ls descomptarà un punt; a les persones que 
hagin estat beneficiàries en totes dues darreres convocatòries, se'ls descomptaran 2 
punts. No serà d’aplicació aquesta penalització en el cas d’haver sol·licitat només 
l’acreditació a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Als sol·licitants que no hagin 
justificat, dins del termini que determini la convocatòria, l’execució de les actuacions 
subvencionades en la convocatòria anterior, se’ls descomptarà amb 1 punt addicional 
en aquesta convocatòria. 
Article 7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la 
convocatòria, han d’estar signades per la persona interessada o per la que representi 
legalment l’entitat. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa 
següent: 
En la sol·licitud signada degudament, adreçada a la Diputació de Girona, han de 
constar les dades d'identificació de la persona sol·licitant i, si s’escau, del seu 
representant, l’adreça a efectes de notificació, el telèfon de contacte, les dades 
d'identificació de la finca a la qual va destinada la subvenció demanada, el règim de 
tinença o la modalitat contractual que regeixi l'explotació, la denominació dels treballs 
o del projecte que es proposa, l'import total estimat i l'import de la subvenció 
sol·licitada. 
Documentació complementària: 
7.1 Subvencions per a les explotacions forestals (EF): 
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física: 
- DNI i NIF del sol·licitant. 
- Nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari 
sigui el propietari de la finca, o el document de poders quan es tracti d’un 
administrador. 
- Fotocòpia d’aprovació de l’Instrument d’Ordenació Forestal (IOF), si s’escau, i 
fotocòpia de la part del PTGMF, del PSGF o del PTGC en què figurin amb claredat els 
treballs per als quals es demana la subvenció. Aquesta documentació no serà 
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necessària per als treballs de manteniment de prats de dall, ni per a les actuacions 
que tinguin com a finalitat aconseguir una millora per a espècies de fauna o flora 
protegides, ni per als treballs de prevenció d’incendis o la restauració d’elements del 
patrimoni rural, segons el que estableix l’article 4.1. 
- Pressupost desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, 
així com els costos per concepte i el cost total de l’actuació amb indicació de l’IVA 
aplicable. 
- Plànol o croquis corresponent a les parcel·les o zones on es realitzarà la intervenció.  
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat 
anteriorment). 
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es 
demana la subvenció. 
b) Quan el peticionari sigui una persona jurídica, a més de la documentació 
esmentada, s’ha de presentar: 
- Fotocòpia de l’escriptura de constitució o estatuts. 
- DNI del representant legal. 
- Poders de representació. 
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 
200.000,00 euros durant un període de tres anys.  
7.2 Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR): 
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física propietària de la finca: 
- NIF i DNI del sol·licitant. 
- Nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura. 
- Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola-ramadera a la finca. Cal 
aportar qualsevol dels documents que s’indiquen en l’article 4.2 d’aquestes bases. 
- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en 
què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per 
concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable. 
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat 
anteriorment). 
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es 
demana la subvenció. 
b) Quan el peticionari sigui una persona física titular de l’explotació agrícola-
ramadera: 
- NIF i DNI del sol·licitant. 
- Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola-ramadera. S’haurà 
d’aportar qualsevol dels documents que s’indiquen en l’article 4.2 d’aquestes bases. 
- Autorització de la propietat per a la realització de les obres objecte de la sol·licitud 
de subvenció. 
- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en 
què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per 
concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable. 
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat 
anteriorment). 
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es 
demana la subvenció. 
c) Quan el peticionari sigui una persona jurídica, a més de la documentació indicada 
en els apartats anteriors, cal presentar: 
- Fotocòpia de l’escriptura o estatuts. 
- DNI del representant legal. 
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- Poders de representació. 
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 
200.000,00 euros durant un període de tres anys.  
7.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES): 
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física:  
- DNI i NIF del sol·licitant.  
- Nota simple del registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 
l’arrendament. 
Quan el sol·licitant sigui l’arrendatari de l’immoble, cal presentar l’autorització 
corresponent de la propietat per realitzar la intervenció. 
- IAE, si s’escau, o alta al registre d’Hisenda. 
- Llicència d’activitat o, en cas d’obres necessàries per a l’obtenció de llicència, 
documentació conforme aquesta ha estat sol·licitada o s’està actualitzant d’acord amb 
la legislació sectorial. 
- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en 
què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per 
concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable. En aquest 
projecte o memòria s’haurà de justificar que l’activitat es desenvolupa dins l’àmbit del 
Pla Especial del Parc del Montseny. 
- Certificació energètica, en aquells edificis que n’hagin de disposar per compliment 
normatiu, per tractar-se d’edificis de nova construcció, o edificis o parts d’edificis 
existents que s’hagin venut o llogat  a partir del 31 de desembre de 2015. 
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat 
anteriorment). 
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es 
demana la subvenció. 
b) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona jurídica, a més de la 
documentació relacionada en l’apartat anterior, s’ha de presentar: 
- Fotocòpia de l’escriptura o estatuts. 
- DNI del representant legal. 
- Poders de representació. 
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 
200.000,00 euros durant un període de tres anys. 
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta Europea de 
Turisme Sostenible en els termes que estableix l’article 4.3, hauran d’adjuntar també: 
1) Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit per la Carta Europea 
de Turisme Sostenible. 
2) Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
7.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic (PA): 
I. Per als habitatges descrits en l’article 4.4 a d’aquestes bases: 
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física: 
- DNI i NIF del sol·licitant. 
- Nota simple del registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 
l’arrendament. 
Quan el sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, cal presentar l’autorització 
corresponent de la propietat per realitzar la intervenció. 
- Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
- Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera residència. Quan 
es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per ser destinats a primera 
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residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment 
actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 
- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en 
què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per 
concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable. Quan es tracti de 
projectes plurianuals, cal detallar les partides que es volen executar en l’any en curs i 
que són objecte de sol·licitud de subvenció. 
- Certificació energètica, en aquells edificis que n’hagin de disposar per compliment 
normatiu, per tractar-se d’edificis de nova construcció, o edificis o parts d’edificis 
existents que s’hagin venut o llogat  a partir del 31 de desembre de 2015. 
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat 
anteriorment). 
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es 
demana la subvenció. 
b) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona jurídica, a més de la 
documentació esmentada, s’ha de presentar: 
- Fotocòpia de l’escriptura o estatuts. 
- DNI del representant legal. 
- Poders de representació. 
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 
200.000,00 euros durant un període de tres anys.  
II. Per als immobles descrits en l’article 4.4 b d’aquestes bases: 
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física: 
- DNI i NIF del sol·licitant. 
- Títol justificatiu de la propietat o poders de representació que autoritzen el sol·licitant 
a intervenir. 
- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en 
què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per 
concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable. 
- Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o que 
justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte de la 
intervenció. 
- Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o elements 
arquitectònics objecte de subvenció. 
- Documentació fotogràfica. 
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat 
anteriorment). 
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es 
demana la subvenció. 
b) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona jurídica, a més de la 
documentació esmentada, s’ha de presentar: 
- Fotocòpia de l’escriptura o estatuts. 
- DNI del representant legal. 
- Poders de representació. 
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 
200.000,00 euros durant un període de tres anys. 
7.5. Subvencions per  actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat 
(EES) 
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física: 
- DNI i NIF del sol·licitant. 
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- Nota simple del registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 
l’arrendament. 
Quan el sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, cal presentar l’autorització 
corresponent de la propietat per realitzar la intervenció. 
- Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
- Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera residència. Quan 
es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per ser destinats a primera 
residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment 
actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 
- Certificació energètica, en aquells edificis que n’hagin de disposar per compliment 
normatiu, per tractar-se d’edificis de nova construcció, o edificis o parts d’edificis 
existents que s’hagin venut o llogat  a partir del 31 de desembre de 2015. 
- Dades bancàries  en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment). 
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es 
demana la subvenció. 
b) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona jurídica, a més de la 
documentació esmentada, s’ha de presentar: 
- Fotocòpia de l’escriptura o estatuts. 
- DNI del representant legal. 
- Poders de representació. 
-Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 
200.000,00 euros durant un període de tres anys. 
c) Quan el peticionari de la subvenció sigui una comunitat de propietaris d'habitatges 
sotmesos a règim de propietat horitzontal, a més de la documentació esmentada a 
l’apartat 6.5.a), s’ha de presentar: 
1) Document d'identificació de la junta de propietaris (CIF), de la persona jurídica 
corresponent o DNI del/de la representant. 
2) Relació dels propietaris de l'edifici, identificats per pis i planta, així com les dades 
dels arrendataris si l'habitatge està arrendat. S’haurà d’acreditar l’ocupació permanent 
del 65% del coeficient de propietat. 
3) Certificat emès pel secretari o secretària de la junta de propietaris, en què constin 
les dades següents: 
—La data i el lloc de celebració, el caràcter ordinari o extraordinari de la reunió, el 
nom de la persona que ha fet la convocatòria. 
—L'ordre del dia. 
—La indicació de la persona que l'ha presidida i, si s'escau, la persona que ha actuat 
com a secretari. 
—La relació de les persones que hi han assistit personalment o per representació i la 
indicació de la quota total de presència. 
—La relació dels acords adoptats, en què consti expressament que la majoria dels 
propietaris, que representen la majoria de les quotes de participació, o la majoria de 
les quotes dels presents i representants, adopten els acords següents: 
La realització de l’actuació, la sol·licitud de la subvenció, l'aprovació del pressupost i 
la designació de l'empresa o de les empreses per dur a terme l’actuació i el 
percentatge del coeficient o l'import dels costos de les obres que assumeix cadascun 
dels copropietaris. 
El nomenament de la persona que representarà la junta de propietaris o els 
propietaris per a la presentació i seguiment de la tramitació de la sol·licitud de 
subvenció. 
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- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en 
què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per 
concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable. En aquest 
projecte o memòria s’haurà de justificar que l’actuació es desenvolupa dins l’àmbit del 
Pla Especial del Parc del Montseny o de la Reserva de la Biosfera del Montseny. 
7.6 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF): 
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física: 
- DNI i NIF del sol·licitant. 
- Nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari 
sigui el propietari de la finca, o el document de poders quan es tracti d’un 
administrador. 
- Fotocòpia d’aprovació de l’ Instrument d’Ordenació Forestal (IOF) i fotocòpia de la 
part d’aquest en què figurin la descripció dels rodals proposats i els treballs que es 
preveien. 
- Plànol o croquis corresponent a les parcel·les o zones que es proposen com a 
reserva forestal.  
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat 
anteriorment). 
b) Quan el peticionari sigui una persona jurídica, a més de la documentació 
esmentada, s’ha de presentar: 
- Fotocòpia de l’escriptura de constitució o estatuts. 
- DNI del representant legal. 
- Poders de representació. 
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 
200.000,00 euros durant un període de tres anys.  
Per a totes les línies, les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, 
han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma 
PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  
- Entitats, empreses i d’altres: e-TRAM  
En cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds també es podran 
presentar al Registre General (pujada de Sant Martí, 4, 17004 Girona) o bé per 
qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de procediment administratiu 
Quan el sol·licitant hagi presentat en exercicis anteriors, amb una antiguitat màxima 
de 5 anys, algun dels documents exigits per participar en aquesta convocatòria, serà 
suficient una declaració escrita en la qual s’indiqui l’any en què es va presentar i 
s’expressi que no hi ha hagut cap modificació des de la data en què es va presentar 
respecte a la documentació corresponent. Aquesta circumstància, quan sigui el cas, 
s’ha de fer constar en la instància per prendre part en la convocatòria.  
En tots els casos cal que el sol·licitant declari totes les subvencions i altres ingressos 
obtinguts i les sol·licitades per a la mateixa finalitat.  
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en 
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conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
La presentació de la instància de sol·licitud de la subvenció pressuposa 
automàticament el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen. També 
suposa l’autorització a la Diputació de Girona per a què pugui consultar a les entitats 
públiques si està al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 
Cada sol·licitud pot incorporar diversos conceptes subvencionables, sempre que 
corresponguin a una mateixa línia, els quals seran valorats i, si és el cas, atorgats, 
independentment.   
Article 8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

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

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual 
ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i 
la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la 
causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
President:  -El president de la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat, que 

podrà delegar en el diputat de Medi Ambient 
Vocals:           -El diputat delegat de Medi Ambient 
                       -El cap del servei de Medi Ambient 

-La directora de la Reserva de la Biosfera del Montseny 
-El director del Parc del Montseny 
-Dos tècnics del Parc del Montseny, un dels quals actuarà com a 
secretari de la comissió. 

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. 
La comissió Avaluadora quedarà constituïda amb la presència, com a mínim, del 
president i dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. 
Article 9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament de les subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, 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. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no 
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a 
la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari 
renunciés a la subvenció, el president de la Diputació de Girona podria concedir la 
subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, 
sempre que amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per atendre almenys 
una de les sol·licituds denegades. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, el president de la comissió avaluadora ha de 
comunicar aquesta opció a l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de 
subvenció en el termini improrrogable de 15 dies. Una vegada l’interessat hagi 
acceptat la proposta, el president de la Diputació de Girona dictarà l’acte de 
concessió i el notificarà.  
Article 10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
Article 11. Justificació 
11.1 Forma de justificar 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu normalitzat.  
La justificació es farà un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció 
i/o un cop signat el document de compromís o la compareixença, segons sigui el cas. 
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà en 
la convocatòria corresponent. La documentació que cal presentar és la següent: 
Per a les línies EF, EAR, ES, PA i ESS: 
- Model normalitzat de compte justificatiu. 
- Les factures o certificacions originals, o les fotocòpies compulsades corresponents, 
acreditatives de la realització de les actuacions lliurades per l’empresa contractista o 
subministradora, així com els justificants de pagament de la despesa. En el cas que 
els treballs siguin executats pel titular, mitjançant la contractació de personal s’han 
d’aportar les nòmines. En aquest darrer cas, l’informe tècnic del Servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona haurà de verificar que els treballs objecte de la 
subvenció tenen relació directa i proporcional amb les nòmines aportades. 
- Còpia de les autoritzacions que siguin d’aplicació per a l’actuació objecte de l’ajut, 
com poden ser la llicència municipal d’obres o, si s’escau, les autoritzacions del 
Departament competent en matèria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  
- Per al concepte de deixar, en els aprofitaments silvícoles, un mínim de 10 peus 
grans o extrafusters drets per hectàrea, caldrà que el beneficiari hagi fet un 
senyalament dels arbres que s’han de respectar, el qual haurà d’haver estat 
supervisat per un tècnic del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. Un 
cop fet l’aprofitament, el tècnic de la Diputació certificarà que no s’han tallat els arbres 
marcats. El beneficiari haurà de signar un document de compromís de no tallar 
aquests peus durant les intervencions o aprofitaments successius que s’hi puguin 
donar, d’acord amb l’annex 2 d’aquestes bases. Una vegada s’hagin donat aquestes 
condicions es podrà efectuar el pagament de l’import avaluat. 
Per a les subvencions de la línia RF: 
Un cop signat el conveni entre la propietat i la Diputació de Girona, segons l’annex 3, 
la propietat haurà de tramitar la modificació del PTGMF o PSGF per incloure-hi el 



 
   
 
 

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

 

91

concepte de reserva forestal per un període de 25 anys dels terrenys proposats. El 
pagament de l’import es farà un cop s’hagi signat el conveni, amb la petició prèvia del 
beneficiari, en concepte de pagament que s’ha de justificar amb la modificació del 
PTGMF o PSGF. La còpia del document d’aprovació de la modificació del PTGMF o 
PSGF per part del Centre de la Propietat Forestal s’haurà de presentar a la Diputació 
de Girona en el termini d’un any a partir de la signatura del conveni corresponent. 
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona comprovarà la realització de les 
obres i que aquestes es corresponguin amb la sol·licitud formulada i amb la subvenció 
concedida. De la comprovació esmentada, en derivarà l’informe tècnic corresponent 
que possibilitarà fer efectiva la subvenció. Quan les actuacions hagin estat 
executades personalment pel sol·licitant mateix, serà necessari presentar un escrit de 
notificació de la realització de les obres emès per l’interessat, acompanyat amb la 
documentació justificativa de la despesa de materials. L’informe del tècnic de la 
Diputació de Girona haurà de certificar que les actuacions han estat efectuades. Si les 
obres subvencionades requereixen un informe previ preceptiu de la Diputació de 
Girona en el tràmit d’obtenció de la llicència corresponent, serà imprescindible que 
aquest hagi estat favorable i que les obres hagin respectat les condicions que puguin 
constar en l’informe previ esmentat. En cas que les obres infringeixin algun article del 
Pla Especial del Parc del Montseny o no hagin respectat les condicions de l’informe 
preceptiu, es concedirà a l’interessat un termini de 10 dies per tal de solucionar 
aquesta situació, sense detriment que la Diputació de Girona pugui emprendre les 
accions legals que consideri oportunes. Un cop transcorregut aquest termini, si no 
s’ha regularitzat la situació, es podrà revocar la subvenció. En el cas que els 
documents acreditatius de la realització de les obres siguin inexistents, incorrectes o 
incomplets, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà comunicar a 
l’interessat la necessitat de solucionar les anomalies detectades. Si el sol·licitant no 
esmena les anomalies esmentades en el termini màxim de 15 dies hàbils, es revocarà 
la subvenció.  
A més de la causa de revocació indicada en el paràgraf anterior, també serà motiu de 
revocació l’execució d’una obra que, una vegada finalitzada, incompleixi les 
disposicions del planejament vigents. Aquesta revocació es produirà sense perjudici 
de les actuacions administratives que l’incompliment pugui impulsar. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, i que s’hagin abonat als creditors corresponents. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
l’article 13 (compatibilitat de subvencions), superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, 
segons el que estableixi l’acord de resolució, es farà el pagament de forma 
proporcional a la despesa justificada, sempre que s'hagi acomplert l'objectiu de la 
subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de 
justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l'import no justificat. En 
ambdós casos es procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
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11.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà determinat en la convocatòria 
corresponent. 
Es podran concedir ampliacions del termini de justificació en casos justificats per 
causes no imputables al beneficiari sempre i quan aquest ho hagi sol·licitat dins del 
termini de justificació. 
11.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà 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. En qualsevol cas, la data dels justificants haurà de ser com 
a màxim, la de termini de justificació. 
11.4. Conseqüències de l'incompliment d'obligacions en la justificació 
En cas de justificació parcial de les despeses, si aquesta justificació és de menys del 
50 % de l'import a justificar, el beneficiari perdrà el dret a presentar sol·licitud en la 
convocatòria següent, prèvia resolució corresponent. 
En cas d'incomplir el termini de justificació, el beneficiari perdrà el dret a presentar 
sol·licitud en les dues convocatòries següents, prèvia resolució corresponent. 
Article 12. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe tècnic favorable del centre 
gestor. 
Article 13. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
Article 14. Subcontractació  
Es permet que les persones beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
la persona beneficiària respectiva. 
Article 15. Reformulació de sol·licitud  
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al 
que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar el beneficiari a 
reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la subvenció 
atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte, les 
condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts 
respecte de les sol·licituds. 
Article 16. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran demanar 
un únic canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, i sol·licitar la 
modificació del pressupost o del percentatge de finançament. El canvi podrà ser 
concedit, si el nou concepte té una puntuació igual o superior a la del concepte 
subvencionat inicialment. 
La subvenció es modificarà d'ofici en els casos previstos en l'ordenança general de 
subvencions i, en tot cas: 
-En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, 
segons el que estableixi l’acord de resolució. 
-En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que 
s'ha de justificar. 
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En ambdós casos es procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al 
que efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per 
resoldre els recursos que s’interposin. 
Article 17. 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 Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà 
l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
Article 18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Article 19. Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la 
normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
Article 20. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, 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. 
Article 21. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. Les 
persones físiques queden exemptes d’aquesta obligació. Les persones jurídiques 
hauran de fer constar aquest suport, com a mínim, en la seva pàgina web, en cas que 
en disposin. Les empreses de serveis que no disposin de pagina web, ho hauran de 
fer constar en un rètol en les seves instal·lacions i en tots els materials que s’editin 
amb ajut de la subvenció. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
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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. 

Article 22. Altres obligacions del beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 

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

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

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) 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. 

i) Tot el material de difusió que s’hagi editat amb aquestes subvencions, s’haurà 
d’imprimir en paper ecològic i reciclat. 

Article 23. Principis ètics i de conducta 
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. 
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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. 
Article 24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 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.  
Article 25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
Article 26. Vigència 
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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 (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 
Les convocatòries amb subjecció a les presents bases podran ser aprovades per la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona. Es garantiran els principis de publicitat, 
objectivitat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. 
ANNEX I:  
Criteris de valoració per a les reserves forestals de nova creació. 
En el cas de sol·licituds per a l’establiment de noves reserves forestals, és a dir, que 
no representin l’ampliació de reserves forestals ja existents, la idoneïtat d’aquests 
boscos serà decidida mitjançant els paràmetres següents, coincidents amb els criteris 
de valoració inicial de rodals madurs del projecte Life RedBosques 
(http://www.redbosques.eu/B3_Definicion_rodales_referencia). 
 CRITERI LLINDAR 

INFERIOR 
PUNTUACIÓ 

1 Número d’espècies arbòries 
presents 

>=2 1 

2 Número d’estrats verticals (1-2-3) 3 1 
3 Existència de forats en el dosell 

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

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

(peus superiors a CD5) 
>=5% 1 

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

mitjana/gruixuda 
Sí 1 

9 Existència de fusta morta a terra, 
mitjana/gruixuda 

Sí 1 

10 Presència de microhàbitats en els 
arbres del rodal 

2de 3 1 

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

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

ANNEX III 
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I XXXXXX, PROPIETARI/ÀRIA DE 
LA FINCA XXXXX, QUE INCLOU LA PARCEL·LA XX DEL POLÍGON XX DEL 
CADASTRE DE FINQUES RÚSTIQUES DEL MUNICIPI DE XXXXX PER A LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA RESERVA FORESTAL 
1. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere Vila i 
Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple del dia ......... 
El/la Sr./Sra. <nom i cognoms>, amb el DNI ........................., representant legal de 
<nom de l’associació, federació, etc.>........................., amb el NIF ........................... i 
domicili al carrer .................. de ...................................., 17......, propietari/ària de la 
finca .......................... 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1. El/la Sr./Sra. <nom i cognoms> és el propietari/administrador (o 
propietària/administradora) de la finca XXXX, que inclou la parcel·la XX del polígon 
XX del cadastre de finques rústiques del municipi d’XXXXXX, amb una superfície total 
de XX ha, corresponents a part de la unitat XX de l’instrument d’ordenació forestal 
(IOF) vigent per a la finca. 
2. La finca esmentada té un interès ecològic excepcional pel que fa a la constitució i 
maduresa dels seus boscos i, per tant, la seva conservació és d’interès general. 
3. Els signants han acordat la constitució d’una reserva forestal destinada a conservar 
el bosc madur deixant-lo a evolució natural. 
4. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima convenient 
garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que és en els terrenys 
esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex 1, durant un període de 25 anys. La 
conservació significa que no es podran fer treballs silvícoles preparatoris ni 
d’aprofitament durant aquest període, cosa que ha de donar lloc a compensació pels 
drets de la propietat que no podran ser exercits durant aquest temps, tenint en 
compte també que el fet de no fer treballs preparatoris té un efecte negatiu sobre la 
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rendibilitat econòmica d’un hipotètic futur aprofitament quant a la qualitat de la fusta, 
la taxa de creixement dels arbres i l’eficiència de les tales en fusta comercial 
obtinguda per hora de treball, entre d’altres. 
3. PACTES 
Primer. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i El/la 
Sr./Sra. <nom i cognoms> és la constitució d’una reserva forestal per un període de 
25 anys en la parcel·la XX del polígon XX del cadastre de finques rústiques del 
municipi d’XXXXXX, d’una superfície de XXX ha de bosc de XXXX, corresponents a 
part de la unitat XX de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la finca, que 
es delimita en la cartografia de l’annex 1. 
Segon. La Diputació de Girona farà un pagament únic al propietari dels terrenys 
objecte de preservació, per un import de XXXXX  euros, que correspon al valor de la 
fusta en peu/del suro a l’arbre, aplicat a les tones corresponents a la producció durant 
25 anys de la superfície que no serà aprofitada durant aquest període, amb la 
sol·licitud prèvia del propietari, un cop signat aquest conveni.  
Tercer. El propietari s’obliga a tramitar una modificació de l’instrument d’ordenació 
forestal (IOF) per incorporar-hi el concepte de reserva forestal pel període de 25 anys. 
El termini per modificar l’IOF és d’un any a partir de la signatura d‘aquest conveni. 
Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat davant aquesta Diputació la 
documentació que certifiqui la modificació de l’IOF, quedarà sense efecte l’ajut i resolt 
el conveni, amb l’obligació del beneficiari de retornar l’ajut rebut més els interessos 
corresponents. Aquesta modificació no serà precisa en el cas que l’IOF ja prevegi la 
destinació a evolució natural com a reserva forestal del rodal objecte del conveni. 
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada d’aquest 
conveni, el propietari haurà de comunicar-ho a la Diputació per tal que es pugui 
subrogar el conveni amb el nou propietari. En cas que el nou propietari no vulgui 
subrogar el conveni, aquest quedarà resolt i el beneficiari haurà de retornar l’import de 
la compensació satisfeta, més una penalització de 5.000 euros. 
Cinquè. Durant la vigència del conveni, la Diputació de Girona podrà fer el seguiment 
de l’evolució del bosc i proposar mesures de millora o de correcció de tendències 
desfavorables, que hauran de comptar amb l’acord del propietari per ser executades. 
Sisè. En cas d’incendi forestal o un altre tipus de flagell durant la vigència del conveni, 
ambdues parts pactaran la necessitat i tipologia de treballs per a la restauració 
forestal. Aquests treballs podran ser subvencionats per la Diputació de Girona. En cas 
de desacord, es podrà resoldre el conveni amb el retorn, per part del beneficiari de la 
compensació satisfeta més els interessos corresponents. 
Setè. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al / 
a l’ XX de/d’XXXXXX de XXXX, sense perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació del que s’hi estableix. 
Vuitè. No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció anticipada 
de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants i 
l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. També s’extingirà 
anticipadament a sol·licitud del propietari, amb el retorn previ per part d’aquest a la 
Diputació de Girona del muntant de la compensació, més els interessos 
corresponents, més una penalització de 5.000 euros. 
Novè. En finalitzar la vigència d’aquest conveni ambdues parts en deixen d’estar 
subjectes i, per tant, queda automàticament sense efectes la consideració com a 
reserva forestal d’aquest rodal d’interès, això fora el cas que de comú acord es 
formalitzi, com és desitjable, un nou conveni o acord de custòdia amb la mateixa 
finalitat.” 
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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.” 
 
El diputat delegat de Medi Ambient senyor Lluís Costabella presenta la proposta de la 
Comissió i manifesta que aquesta és una campanya que fem paral·lelament i de 
forma coordinada amb la Diputació de Barcelona, des de la Reserva de la Biosfera, i 
de forma conjunta amb la Diputació de Barcelona. La campanya disposa diferents 
línies: actuacions forestals per promoure bones pràctiques forestals compatibles amb 
la conservació i objectius del Parc Natural; actuacions en el sector agrícola i ramader 
per impulsar la sostenibilitat a les explotacions; actuacions en habitatges i patrimoni 
arquitectònic per ajudar a garantir els serveis bàsics dels habitants del massís, i evitar 
la despoblació en els masos per donar suport a la conservació dels elements 
arquitectònics d’interès; actuacions en el sector d’empreses de serveis de 
sostenibilitat i implicació en la conservació de valors del Parc Natural i la difusió 
d’aquests valors entre els seus clients i usuaris; establiment de reserves forestals en 
boscos d’interès per la seva maduresa i estat de conservació; actuacions d’eficiència 
energètica i energies renovables; i, enguany, s’han revisat els imports màxims de 
subvenció de les diferents línies per fer-los iguals als que té aprovats la Diputació de 
Barcelona. D’altra banda, s’ha modificat també l’antiga línia d’inversions per 
l’aprofitament de biomassa forestal amb finalitats energètiques, per afegir-nos a totes 
les possibilitats i possibles inversions d’eficiència energètica i instal·lació d’energies 
renovables. A més, aquesta línia s’ha obert al conjunt del territori de la Reserva del 
Montseny, en consonància amb el compromís adquirit per les diputacions respecte 
d’aquesta figura reconeguda per la UNESCO. 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que se’ns han explicat 
aquestes bases, i els canvis d’aquest any ens semblen adients, però el que volíem 
aprofitar, ja que parlem del Montseny, i no ho fem cada dia, en aquest Ple, és 
preguntar al voltant d’un tema que no és gens menor, i que fa gairebé un any vam 
aprovar una moció en aquest plenari, demanant la urgència de redactar un nou Pla 
especial del Montseny i, especialment, els usos, l’ordenança d’usos del que s’hi podia 
fer i del que no s’hi podia fer. Nosaltres volíem aprofitar que tractàvem aquest punt 
per saber exactament les gestions que en aquell moment es comprometia, amb la 
unanimitat d’aquest Ple, a fer l’equip de Govern al voltant de la celeritat de fer aquest 
Pla i l’ordenança. Saber, a dia d’avui, si el diputat o el president o qui creguin 
convenient, ens podria explicar les gestions que s’han fet i, realment, en quin punt ens 
trobem, què s’ha fet des de la Diputació per complir allò que els vint-i-set diputats 
d’aquesta institució vam aprovar de forma unànime ara fa gairebé un any.  
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El senyor Costabella respon que en principi, el que sí li puc dir és que des de l’Àrea 
de Medi Ambient ho estem treballant, tal com es va dir en la moció. S’està avançant; 
el que no li puc dir és exactament en què es treballa, però sé que ho estan treballant i, 
d’aquí a poc, tindrem fet aquest estudi, podrem comentar-ho i li farem saber tan bon 
punt el tinguem a punt. 
 
S’APROVA per unanimitat.  
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
20. PLE107/000001/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperaci ó Local ; Habitatge 

(028): Aprovació bases específiques reguladores de subvencions per als 
ajuntaments per a estudis, plans, programes i proje ctes locals en l'àmbit 
de polítiques d'habitatge. (Exp. 2018/95) 

 
“La Diputació vol fomentar la planificació i l’execució de polítiques d’habitatge en el 
seu sentit més ampli per tal de donar resposta a les diferents necessitats i 
motivacions dels ajuntaments del seu àmbit territorial. 
 
L’objectiu principal és que els ajuntaments que ho necessitin puguin tenir facilitats per 
desenvolupar les politiques d’habitatge relacionades amb tots els àmbits: impulsar 
actuacions en la planificació o execució en els àmbits de la rehabilitació i qualitat del 
parc, programes de polítiques socials, assessorament sobre el deute hipotecari, 
promoció i administració del parc d’habitatge, etcètera. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la comissió informativa de Cooperació Local hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions als 
ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les 
polítiques d’habitatge, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS PER A ESTUDIS, PLANS, PROGRAMES I PROJECTES LOCALS 
EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE 
1. Definició de l’objecte  
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del Servei d’Habitatge de  l’Àrea de Cooperació Local de 
la Diputació de Girona destinades a l’atorgament d’ajuts econòmics als ajuntaments 
per finançar estudis, plans, programes i projectes locals per als ajuntaments amb 
l’objectiu de fomentar la planificació i execució de les polítiques d’habitatge en els 
seus diferents àmbits. 
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 aprovarà la Junta de Govern de 
la Diputació, i establint-ne 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 
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 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. 
Es consideren despeses subvencionables les relacionades amb la redacció de plans, 
projectes i programes locals (projectes d’estudi, anàlisi, planificació, coordinació i/o 
execució de projectes) relacionats amb l’àmbit de la gestió local, d’acord amb el detall 
de la base 6a, i que no siguin despeses d’inversió. 
Quan a les despeses subvencionables hi hagi vinculades actuacions en rehabilitació o 
construcció d’habitatge social, l’immoble ha de ser de propietat municipal, o 
l’ajuntament ha d’acreditar documentalment que s’ha produït una cessió a 
l’Administració per part del propietari per un període mínim de 6 anys. 
L’estudi, programa o projecte subvencionable s’ha de realitzar durant l’any en el qual 
es demani la subvenció, i seran despeses subvencionables les que siguin objecte de 
facturació fins la data límit de la seva justificació, segons els terminis establerts a la 
base 12a, que poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en 
exercicis anteriors al de la justificació.  
La contractació de les despeses subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb 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 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 tots 
els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats de capital 
íntegrament municipal) inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona que 
compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que la 
desenvolupa. 
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 de les ampliacions, de com a 
màxim una quantitat addicional d’un import igual al del crèdit assignat 
inicialment, serà determinat específicament en cada convocatòria i només 
podran estar motivades per poder atendre un major nombre de sol·licituds o 
d’atorgar un major import en les subvencions. 

1.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 en la 
base següent, i atesa la puntuació 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.  

2.L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 7.000 € i ni inferior a 

500 €. 



 
   
 
 

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

 

103

6. Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els aspectes 
assenyalats seguidament amb les puntuacions màximes que es detallen: 

a)Segons el marc poblacional 
Marc poblacional Màxim 

Fins a 2.000 habitants (5 punts) 
De 2.001 a 5.000 habitants (4 punts) 
De 5.001 a 10.000 habitants (3 punts) 
De 10.001 a 20.000 habitants (2 punts) 
més de 20.000 habitants (1 punt)  

 
 

 5  

b)Segons l’àmbit principal del pla, programa o projecte objecte de la 
subvenció:  

Temàtica principal Màxim 
Polítiques socials 1 
Planificació 1  
Projectes de construcció d’habitatges destinats a polítiques socials 
(obra nova o rehabilitació) 

3 

Serveis d’intermediació en l’habitatge 1 
Gestió i millora dels serveis locals 1 
Rehabilitació 1 
Eficiència energètica 1 
Urbanisme (ha de comportar la creació d’habitatge destinat a 
polítiques socials) 

1 

c)Altres: 
Altres puntuacions Màxim 
Relació amb altres àmbits de les polítiques d’habitatge, transversalitat 
i cooperació amb altres departaments 

5 

Innovació en el projecte 4 
Incorporació d’eines de seguiment, planificació 3 

Cada sol·licitud podrà obtenir 20 punts com a màxim. 
7. Procediment de presentació de sol·licituds  
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, que s’haurà de 
presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud haurà 
d'estar signada per l’alcalde, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, 
emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. Les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica a través de la 
plataforma EACAT.  
Caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació següent: 

-Pressupost de l’estudi o projecte (en cas que sigui externalitzat). 
-Memòria de l’estudi o projecte. 

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, 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 inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest 
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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. 
8. Instrucció de l'expedient i avaluació de les sol·licituds 
El centre gestor d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local 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 activitats d’instrucció comprendran: 

•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, 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. 
El centre gestor d’Habitatge, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, formularà la proposta de resolució degudament motivada. 
La proposta de resolució 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 indicació de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents:  
President : El diputat president de l’Àrea de Cooperació Local 
Vocals:La tècnica del servei d’Habitatge 

El cap del Servei de d’Assistència i Cooperació als Municipis 
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 de la 
Diputació, òrgan que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, 
l’atorgament de les subvencions. La Junta de Govern haurà d’emetre la 
corresponent resolució en el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització 
del període de presentació de les sol·licituds. 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. La resolució es notificarà de manera 
individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat.  

10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d'un mes a 
comptar a partir del dia següent al de la notificació de la resolució l'ajuntament 
beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà que han estat acceptades, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació. 
11. Justificació  
11.1. Forma de justificar 
La justificació es realitzarà amb la presentació del compte justificatiu, segons el model 
normalitzat de la Diputació (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació que 
justifiqui la realització de l’actuació subvencionada i que es determina seguidament: 
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- En cas que es tracti d’un estudi, es lliurarà l’estudi realitzat amb la metodologia 
emprada, objectiu i indicadors de seguiment i control, i altres dades que es 
considerin rellevants. 

- En cas que es tracti d’un programa de polítiques d’habitatge s’adjuntarà 
l’explicació dels objectius assolits amb els recursos necessaris per a la seva 
execució i l’explicació amb els indicadors de seguiment i control. 

- Si es tracta d’algun tipus de projectes d’obres, es lliuraran plànols i memòria, 
seguiment del programa i manteniment de l’habitatge o habitatges. 

- Si es tracta de la redacció de pla local d’habitatge (PLH), es lliuraran els 
documents del PLH o el PLH simplificat i una síntesi del pla segons el 
contingut que preveu la Llei del dret a l’habitatge. En cas que estigui ja 
aprovat, s’adjuntarà l’acord d’aprovació definitiva. 

- En tots els casos: acreditació del compliment de l’obligació de difusió i 
publicitat establerta a la base 20a. 

Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
concessió respecte a l’import de les despeses subvencionables. Si el cost de 
l’actuació subvencionada resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. D’altra banda, si la 
justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, es 
reduirà la subvenció a la quantia que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en 
la corresponent resolució d’atorgament. 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. 
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. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que es 
consideri oportú efectuar-hi, la Diputació de Girona podrà reduir l’import de la 
subvenció en cas que no s’acreditin els elements tinguts en compte en la fixació de 
l’import de la subvenció, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
11.2. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de l’any 
de la convocatòria. Aquest termini de justificació es podrà 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. 
12. Pagament  
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, 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 pel centre gestor d’habitatge. 
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu.  
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, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
14. Subcontractació  
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Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n deriven hauran d’anar a càrrec 
de l’ajuntament respectiu.  
15. Modificació 
Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
16. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcialment 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)Els previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c)Els altres que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El centre gestor d’Habitatge 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 corresponents acords. 
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 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 
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. 
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 en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin 
objecte de subvenció. Serà suficient l’acreditació de la difusió de la subvenció 
mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al taulell d’anuncis municipal 
o en algun altre mitjà de comunicació local o general. 
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’aplicaran les regles següents: 

a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre 
gestor requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes 
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en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència 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, el 
centre gestor pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes 
permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el 
requeriment que es dirigeixi al beneficiari, es fixarà un termini no 
superior a 15 dies per a la seva adopció 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 realitzar 
l’activitat i el complir 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. 

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. 
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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. 
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 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.  
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 
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 
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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.” 
 
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 
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 vicepresident segon senyor Fermí Santamaria presenta la proposta de la Comissió 
que presideix i manifesta que tal com vam parlar en la comissió informativa, en 
aquestes bases només s’ha introduït un sistema de puntuació pel que fa referència al 
criteri d’habitants. Abans s’aplicava un percentatge i ara, el que s’ha fet és puntuar 
fins a un màxim de cinc punts en funció dels habitants que hi hagi. Per exemple, fins a 
dos mil habitants, tindrien cinc punts; de dos mil un a cinc mil, quatre punts; de cinc 
mil un a deu mil, tres punts; de deu mil un a vint mil, dos punts i de vint mil en 
endavant, un punt. 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que el grup de la CUP 
votarem a favor d’aquestes bases. Ens semblen, ho hem dit sempre, unes bases 
totalment necessàries i urgents, però no volíem desaprofitar l’ocasió per reiterar la 
nostra petició que, encara a dia d’avui, ens trobem que la partida que destinem a tot 
el que és la política d’habitatge i el suport als municipis i a les polítiques dels 
municipis, en aquest sentit, considerem que no és la que hauria de ser. Considerem 
que és insuficient i, per tant, exigiríem o demanaríem a l’equip de Govern que aposti 
de forma més clara. Hi ha hagut un canvi i això s’ha de reconèixer en els últims anys, 
però necessitem que s’aposti de forma més clara en aquest sentit. Ahir, per exemple, 
sortia un tema que és a nivell de Girona, però que jo diria que és compartit per moltes 
poblacions, si més no, grans de la nostra demarcació, que tenim un problema amb 
molts joves, que han estat en espais tutelats per la Generalitat, o alguns que acaben 
d’arribar, que estan vivint ara mateix al carrer. A la ciutat de Girona es calcula que n’hi 
ha uns trenta, que no són pocs i, segurament, m’imagino que en altres ciutats grans 
de la demarcació n’hi deu haver algunes desenes més, i potser fins i tot en pobles o 
viles mitjanes. Aquest és un problema que, des del nostre punt de vista, s’hauria 
d’afrontar ja des de les institucions. Nosaltres hem fet una proposta a l’Ajuntament de 
Girona en concret i a la Generalitat, per abordar-ho, però ho poso simplement com un 
exemple que, avui en dia, el tema de l’habitatge és un tema primordial, essencial, que 
cal que el posem en el top 5 d’urgència pressupostària de qualsevol institució i, per 
tant, el que agrairíem és que, de cara a definir aquestes bases en els propers anys i 
les partides que s’hi destinen, fins i tot a través de modificacions de crèdit durant 
aquest 2018 o quan sigui, la Diputació tingui un paper més important en aquest àmbit. 
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El vicepresident segon senyor Santamaria respon, senyor Salellas, el que és latent és 
que, realment, la preocupació del Govern de la Diputació envers les polítiques 
d’habitatge és certa, perquè vam començar la legislatura amb una partida de vint-i-
cinc mil euros, i ara estem al voltant del milió d’euros. Què vol dir? Que cada any hem 
anat millorant i, per suposat, aquesta és una de les inquietuds que tenim. Sabem que 
no tan sols és una preocupació que tenim a nivell de Diputació, sinó que, com ja 
tenim tots molt clar, el que hem de fer és potenciar-lo ajudant els nostres ajuntaments, 
precisament perquè puguin fer aquestes polítiques d’habitatge i són els que tenen 
aquest tracte més directe amb la ciutadania, però el que no és menys cert és que, de 
vint-i-cinc mil euros a un milió d’euros, vol dir que ens ho creiem. Per tant, seguirem 
avançant i agafem aquest compromís. 
 
S’APROVA per unanimitat.  
 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I B ENESTAR 
 
21. PLE107/000001/2018-DCICNTEB; Dictamen CI Cult.,  N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de le s bases 
específiques reguladores per a la concessió de subv encions per al 
finançament de les activitats i projectes culturals  de les Oficines Joves de 
les comarques gironines. (Exp. 2018/44) 

 
“La Diputació de Girona dóna suport al desenvolupament de projectes i activitats 
culturals en el territori, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació 
de nous públics per a la cultura. 
 
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 investiga 
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 alhora d’accedir als productes 
desenvolupats des de polítiques públiques estrictament culturals. La solució 
proposada per a poder arribar a aquest col·lectiu de la societat i consolidar 
programes culturals efectius és el treball en col·laboració entre les administracions 
competents de cultura i de joventut. Amb aquest treball coordinat, es poden establir 
polítiques culturals per garantir l’accés a la cultura, crear hàbits de consum cultural, a 
la vegada que oferir un espai de desenvolupament de la creativitat cultural de 
l’individu jove.  
 
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 projectes culturals de les Oficines Joves, 
capitals de comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques de 
Girona. 
 
Les bases han estat redactades seguint la legislació vigent en matèria de 
subvencions 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 Benestar hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions 
per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals 
de comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques de Girona, 
segons el text que es transcriu a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL 
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LES 
OFICINES JOVES, CAPITALS DE COMARCA I MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 
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 
Benestar 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 30.000 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 que aprovarà la Junta de Govern de la Diputació. 
Les subvencions es concediran a tots els destinataris assenyalats a la base 4, que 
presentin les sol·licituds en el període fixat en la convocatòria i  compleixin els 
requisits previstos 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 
3.1. 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. 
3.2 Es podran finançar amb càrrec a aquesta línia les despeses d’activitats 
subvencionables dutes a terme a la demarcació de Girona següents: 
- Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat, 
incloses la contractació de professionals i/o serveis necessaris pel desenvolupament 
dels projectes (honoraris artistes, dinamitzadors, mediadors culturals, i altres 
necessaris pel desenvolupament de l’activitat) sempre que aquest es contracti i, per 
tant, no formi part de la plantilla de l’equipament. 
- Despeses necessàries per a la producció de les activitats ja siguin lloguer d’espais i 
lloguer de material inventariable, adquisició d’elements necessaris per a la producció 
del projecte, embalatges i transports, assegurances, ... 
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- Les despeses de desplaçaments dels diversos agents que puguin formar part o 
participin en el projecte. 
- Les despeses de drets de la propietat intel·lectual, sempre que els drets no hagin 
estat cedits a una entitat de gestió. 
- Les despeses de les activitats complementàries. 
- Les despeses de comunicació i promoció específiques per a les activitats 
desenvolupades. 
- L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el 
beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 
3.3 Seran 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, i 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 d’efectuar d’acord amb 
l’establert al 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. 
3.4 No seran subvencionables els següents conceptes: 
- Despeses en béns corrents i serveis (capítol II), vinculades a la prestació de serveis 
de l’Oficina Jove corresponent. 
- Les inversions i adquisicions de material, equips o béns de naturalesa inventariable. 
- Les despeses de manutenció. 
- Les despeses protocol·làries i de representació. 
- Les adaptacions, reparacions i millores espacials i funcionals 
- 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. 
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 
disposin d’una Oficina Jove, així com les capitals de comarca i els municipis amb més 
de 30.000 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 65 punts, segons la 
puntuació prevista al punt 8 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 a sol·licitar és de 5.000 €.  
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 la subvenció, i podran finançar la totalitat del cost de les diferents 
actuacions subvencionades. Si el cost de qualsevol actuació resulta finalment 
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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. 
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 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. 
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: 

-Projecte de foment de la participació dels joves en l’àmbit cultural en qualsevol 
disciplina artística del període de la subvenció, indicant, en tot cas: 

a)Justificació del projecte de l’activitat 
b)Objectius generals i específics del projecte 
c)Descripció de les persones destinatàries 
d)Descripció de les actuacions 
e)Descripció de la metodologia 
f)Descripció dels processos de participació dels joves 
g)Temporalització 
h)Recursos humans(desgregats per sexes), funcionals i econòmics 
i)Mecanismes de difusió del projecte. Cal assegurar que tant la comunicació 

escrita com la iconogràfica faran un ús no sexista dels llenguatges 
j)Disseny de l’avaluació. 

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 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al servei de Cooperació Cultura 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. 

•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. 
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Una vegada preparades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha de fer l’estudi i 
l’avaluació dels projectes. 
Amb caràcter general, per la valoració de 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 a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents 
criteris objectius: 

-Capacitat d’aproximació als joves dels diversos aspectes que intervenen en els 
processos creatius. (fins a 10 punts) 

-Participació i nivell d’implicació de les persones joves en les diverses fases del 
projecte a desenvolupar.(fins a 15 punts) 

-Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria.(fins a 
15 punts) 

-Presència d’elements innovadors en el plantejament, la metodologia o dels 
recursos utilitzats pel desenvolupament del projecte, en funció del grau 
d’innovació. (fins a 10 punts) 

-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) 

-Participació d’altres agents de la comunitat educativa i/o territori, en el disseny, 
posada en funcionament i avaluació del projecte. (fins a 15 punts) 

-Viabilitat econòmica de la programació presentada i qualitat de la gestió 
(adequació de pressupost amb el projecte presentat, horaris adequats als 
professionals  i joves implicats, seguiment de codis de bones pràctiques) (fins 
a 15 punts) 

-Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació dels resultats 
previstos. (Fins a 10 punts) 

La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades 
caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
Els sol·licitants podran presentar la documentació que considerin convenient per tal 
d’acreditar els criteris de valoració. Tota aquella documentació que no consti 
explícitament a la sol·licitud, no podrà ser valorada. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora, composada 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/a de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar 

Vocals:  
 El/la coordinador/a de Territorial de Joventut de les comarques de     
Girona o el referent tècnic de la Coordinació. 
 Tècnic de cultura de la Direcció General de Joventut. 
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 El/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. 
9.Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament de les subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de 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. 
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 per part de l’ens 
beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
11.Justificació 
11.1. Forma de justificar 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació via telemàtica (EACAT) 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) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en 
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada. 
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. 
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 13ena (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. 
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.  
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 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. 
18.Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la 
normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
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 
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competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
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 mitjançant escrit al web de l’entitat. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) 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 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 
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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. 
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 
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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 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 les 
subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines 
joves de les comarques gironines pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci 
que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler corporatiu i 
referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que 
disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el 
termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions les bases 
quedaran aprovades definitivament.” 
 
El vicepresident tercer senyor Albert Piñeira presenta la proposta de la Comissió que 
presideix i manifesta que vol recordar que l’any passat, per primera vegada, vam 
iniciar un programa de suport pels programes de joventut que es desenvolupen des 
de les oficines joves comarcals, com ja vaig explicar en el seu dia en el ple d’aquesta 
corporació. Hem fet moltíssimes coses en l’àmbit de cultura i joventut, però ens 
semblava que calia fer aquest esforç suplementari. Com ja es va dir en el seu dia, es 
plantejava, de cara a aquest exercici, ampliar la partida pressupostària i, en els 
successius, anar-ho fent. De la mateixa manera que s’ampliava la partida 
pressupostària, que hi pogués haver una correlació en el nombre de beneficiaris 
possibles. Pel que fa a la proposta que portem avui per aprovació, s’amplien els 
destinataris, que fins ara eren les oficines joves dels consells comarcals, i ara 
proposaríem ampliar-ho als municipis capitals de comarca, per poder tenir un abast 
territorial, i també als municipis de més de trenta mil habitants. També, per altra 
banda, hi hauria un canvi en la forma de determinar la quantia de les subvencions. 
L’any passat hi va haver un repartiment que no tenia tant en compte les puntuacions, 
perquè la urgència del temps per resoldre ens apressava. Aquest any, el que volem 
és que les bases que hem consensuat amb la pròpia Generalitat de Catalunya sobre 
els criteris que hauríem d’utilitzar, i també els que s’han fixat des d’aquesta 
corporació, des dels tècnics d’aquesta corporació, serveixin a l’hora de determinar les 
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bases, i no fem com el 2017, en què es preveia repartir el mateix import per totes les 
sol·licituds. La convocatòria es dobla pel que fa a la quantia, de vint-i-cinc a cinquanta 
mil euros i, de cara al 2019, està previst ampliar aquesta quantia de les subvencions 
que atorgarem per programes joves que es desenvolupen des de les oficines 
municipals i des de les oficines comarcals. Per tant, l’ampliació de la partida també 
portarà aparellades unes noves bases amb l’ampliació del nombre de beneficiaris 
possibles. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
22. PLE107/000034/2017-DCICNTEB; Dictamen CI Cult.,  N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de le s bases 
específiques reguladores per a la concessió de subv encions per al foment 
de projectes culturals als museus de les comarques gironines. (Exp. 
2017/9296) 

 
“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 la col·laboració en 
matèria de patrimoni arquitectònic i museístic. En el pacte tercer i sisè del conveni es 
preveu la signatura de convenis específics en els quals es concretaran noves 
activitats o aspectes complementaris que sigui necessari regular. Des de llavors, 
s’han signat convenis específics el 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 el col·laborar en el desenvolupament de 
la Xarxa Territorial de Museus de les comarques gironines.  
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 equipaments museístics de la demarcació 
que s’hagin adherit formalment a la Xarxa Territorial de Museus de les comarques 
gironines. 
 
Les bases han estat redactades seguint la legislació vigent en matèria de 
subvencions 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 Benestar 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 projectes culturals als museus de les comarques gironines, el text de les 
quals es transcriu a continuació: 
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“Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona 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 
Benestar 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: 
−Accions destinades al foment del coneixement i la difusió del patrimoni cultural 
(moble i immoble), natural i immaterial gestionat pel museu. 
−Actuacions la finalitat de les quals és l’acostament del museu a la societat, 
mitjançant mètodes didàctics i de qualitat, programant l’oferta d’activitats culturals i de 
lleure que permetin generar canals de comunicació més fluids. 
−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.). 
−Desenvolupament de projectes que tinguin com a objectiu posicionar el museu com 
a institució rellevant en l’expansió del turisme cultural. 
−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. 
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. 
Les despeses de funcionament ordinari queden incloses com a despeses 
subvencionables fins a un 10 % de l’import concedit. 
Es consideren activitats i despeses subvencionables aquelles que, de manera 
indubtable, responguin a l’objecte i a la finalitat d’aquestes bases i s’executin en el 
període comprès entre l’1 de gener i el 30 de novembre de l’any de la convocatòria.  
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. 
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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 del 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. 
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.  
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. 
Tots els museus que obtinguin una puntuació mínima de 20 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 €. 
6.Criteris de valoració 
Valoració de l’acció museològica (fins a 18 punts) 
a) Nombre anual d’assistents al museu (fins a 2 punts)  
<  300 visitants/1.000 habitants    (0 punts) 
>  300 visitants/1.000 habitants    (2 punts) 
b) Ingressos propis anuals (venda d’entrades, prestació de serveis: guies, lloguer 
d’espais, venda de productes, etc.) (fins a 1 punt) 
<  5.000 €          (0 punts) 
            5.000-15.000 €       (0,5 punts) 
≥  15.001 €          (1 punt) 
c) Dies anuals d’obertura (fins a 1 punt) 
< 100 dies l’any     (0 punts) 
> 100 dies l’any     (1 punt) 
d) Programa anual d’exposicions temporals (de producció pròpia, aliena o 
coproduccions) (fins a 3 punts) 
    1 exposició    (1 punt) 
    2-3 exposicions    (2 punts) 
>  3 exposicions (una de les quals, almenys, sigui de producció pròpia o una 
coproducció) (fins a 3 punts) 
e) Programa educatiu (any natural) (fins a 2 punts) 
≤  500 escolars/any (0 punts) 
    501-1.000 escolars/any (1 punt) 
> 1.000 escolars/any (2 punts) 
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f)  Recerca  (fins a 3 punts) 
  Organització o participació en projectes de recerca científica  (fins a 1 punt) 
 Organització o participació activa del museu (realització de conferències o 

comunicacions) en seminaris, congressos, jornades científiques (fins a 0,5 
punts) 

 Edicions pròpies relacionades amb l’activitat de recerca del museu (llibres, 
catàlegs), ja sigui en format paper o en suport digital (fins a 1 punt) 

 Publicacions en revistes i altres suports de divulgació externs en format imprès 
o digital (fins a 0,5 punts) 

g) Documentació (fins a 2 punts) 
≤   50 % de registres digitalitzats  (0 punts) 
     Del 51 % al 75 % de registres digitalitzats (1 punt) 
>   75 % de registres digitalitzats  (2 punts) 

h) Conservació i restauració. Dotació pressupostària anual destinada a aquesta 
finalitat (fins a 2 punts) 
<  2.000 €/any    (0 punts) 
    2.000-3.000 €/any   (1 punt) 
>  3.000 €/any   (2 punts) 
i) Presència del museu en el territori (fires, festes, conferències, concerts, organització 
d’activitats fora del museu, etc.)  (fins a 2 punts) 
    d’1 a 5 accions   (1 punt) 
>  de 5 accions      (2 punts) 
Per fer la valoració d’aquest apartat es prendran com a referència les dades de l’any  
anterior a la convocatòria. 
Valoració de la tipologia d’actuacions sol·licitades (fins a 14 punts) 

 a) Disseny i implementació de programes i activitats per a la difusió del patrimoni 
cultural o per a la creació de públics, amb finalitats turístiques, educatives, 
d’integració social o d’altres (fins a 8 punts) 
—  Més del 76 % de l’import sol·licitat destinat a programes i activitats per a la   
creació de públics (8 punts) 
—  Entre el 51 % i el 75 % de l’import sol·licitat destinat a programes i activitats per a 

la creació de públics (6 punts) 
— Entre el 26 % i el 50 % de l’import sol·licitat destinat a programes i activitats per a 

la creació de públics (4 punts) 
— Menys del 25 % de l’import sol·licitat destinat a programes i activitats per a la 

creació de públics (0 punts) 
b) Organització d’exposicions temporals de producció pròpia o coproduïdes (fins a 3 
punts) 
−Presentació de, com a mínim, una exposició temporal de producció pròpia o 
coproduïda (1,5 punts) 
−Presentació de més d’una exposició temporal de producció pròpia o coproduïda  (3 
punts) 
c) Conservació, documentació i/o recerca del fons de l’equipament per difondre’l al 
públic (fins a 3 punts) 
Valoració del projecte presentat (fins a 26 punts) 
a) Viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost als objectius del projecte 
presentat i elaboració d’aquest d’acord amb els criteris d’economia i eficiència (fins a 
5 punts) 
 – Recursos propis per dur a terme el projecte (recursos humans, materials, 
 econòmics, etc.) (2,5 punts) 
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 – Disponibilitat de sistemes de control, seguiment i avaluació final del projecte (2,5 
punts) 
b) Connectivitat cultural i territorial. Amplitud de relacions implicades en el projecte 
(fins a 2,5 punts) 
− Col·laboració i complementarietat amb l’acció de governs locals, mancomunitats, 
comunitats i/o associacions de municipis o consorcis públics amb participació 
municipal (1,25 punts) 
− Cooperació amb altres museus o equipaments culturals del territori (1,25 punts) 
c) Qualitat del projecte: rigor en el plantejament, innovació, valors afegits, etc. (fins a 6 
punts) 
d) Singularitat del projecte presentat: es valorarà la pluralitat de l’oferta cultural en el 
territori (fins a 2,5 punts) 
e) Ús de les noves tecnologies tant en l’acció difusora com en qualsevol altre àmbit 
del projecte (fins a 2 punts) 
f) Caràcter multilingüe dels programes i activitats de creació de públics presentats, 
més enllà de les llengües cooficials (s’hi inclou també la llengua de signes) (fins a 3 
punts) 
g) Projectes produïts en cooperació entre diferents museus (fins a 5 punts) 
Entre dos i quatre museus (1 punt) 
Entre cinc i set museus (3 punts)  
Entre més de set museus (5 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. 
7.Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la 
convocatòria, han d’estar signades per la persona interessada o per la que representi 
legalment l’entitat. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa 
següent: 

�Memòria de l’any anterior a la sol·licitud, detallant les dades susceptibles de 
valoració pevistes al punt 6 de les bases, apartat de valoració museològica. 

�Projecte d’activitats subvencionables de l’any de la convocatòria, redactat seguint 
els criteris de valoració. 

�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. 

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
- Ajuntaments: EACAT  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línea o l’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 
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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 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 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. 
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/a de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar. 

-Vocals: El/La cap dels serveis territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
El/La cap del servei de Museus i Protecció de Béns mobles de la 
Generalitat de Catalunya. 
Una persona experta en l’àmbit de la museologia, designada pels museus 
de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques gironines. 

-Secretari/ària: El/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. 
9.Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govoern, el qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament de les subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, 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. 
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 per part de l’ens 
beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
11.Justificació 
11.1. Forma 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 i 
del Servei de Cooperació Cultural en els elements informatius i de difusió de l’activitat 
subvencionada. 
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. 
2.Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà fins al 30 de novembre de 
l’any de la convocatòria.  
No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada 
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació 
de la subvenció. 
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. 
12.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 
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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 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. 
18.Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la 
normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
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. 
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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 del beneficiaris 

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 
que fonamenta la concessió de les subvencions. 

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

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) 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. 

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. 
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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. 
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 
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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 (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 allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases.” 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de les 
subvencions als consells comarcals, per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les oficines joves de les comarques gironines pel termini de vint dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler corporatiu i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit 
que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions 
les bases quedaran aprovades definitivament.” 
 
El vicepresident tercer senyor Piñeira pren la paraula i manifesta que de fet, ens hem 
avançat una mica amb la resposta que hem fet abans, perquè ja hem explicat que 
nosaltres teníem unes bases, com abans he referit, que són les que, de fet, avui 
portem a aprovació. Portem a aprovació les bases amb l’objectiu que la Junta de 
Govern de finals d’aquest mes pugui ampliar la convocatòria, que són els museus i 
les col·leccions de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques Gironines. 
Bàsicament, aquí, des del punt de vista tècnic, el que fem és adaptar les bases al 
model que s’ha treballat des de l’Àrea i també des de la Corporació, en què totes les 
bases de subvencions conflueixen en uns mateixos objectius comuns. També hi ha 
una simplificació del procediment. Els museus ens demanaven que haver de 
presentar totes les factures era molt feixuc per ells i, per tant, utilitzem el model de 
compte justificatiu simplificat, que és el que fem servir amb les altres subvencions. El 
més significatiu és, sobre tot, que s’amplia la quantia de dos-cents cinquanta mil 
euros a dos-cents setanta mil euros, tal com va aprovar el Ple d’aquesta corporació. A 
aquests dos-cents setanta mil euros que posarem des de la Diputació s’hi han de 
sumar els cent setanta-un que hi posa la Generalitat de Catalunya. Per tant, són un 
total de quatre-cents quaranta-un mil euros a repartir entre els vint-i-dos museus que 
formen part de la Xarxa Territorial de Museus. Com abans explicava, aquestes són 
les bases que regeixen per la Xarxa Territorial i, si fem una operació senzilla, quatre-
cents quaranta-un mil euros a dividir entre vint-i-dos, veiem que l’aportació mitjana és 
lleugerament significativa dels imports que parlàvem abans per altres museus que no 
formen part de la Xarxa. Aquestes bases, abans d’acabar, també voldria explicar, tal 
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com he apuntat abans, que són unes bases consensuades amb els propis museus, 
tant amb els tècnics de la casa, com també amb els propis museus. En definitiva, del 
que es tractava era d’establir unes regles de joc que fossin comunament acceptades 
per tots els museus de la Xarxa Territorial de Museus, i que cada any puguem anar 
fent un esforç per ampliar la quantia. Considerem, des de l’equip de Govern, que 
poder-hi destinar quatre-cents quaranta-un mil euros per aquests vint-i-dos museus 
de la Xarxa Territorial de Museus és un esforç significatiu que fem des de la 
Corporació i que ajuda a garantir el manteniment de totes les activitats 
importantíssimes que fan aquests museus al llarg de l’any.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
23. PLE107/000033/2017-DCICNTEB; Dictamen CI Cult.,  N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Apr ovació de les 
bases reguladores de subvencions de la Diputació de  Girona a museus i 
col·leccions de les comarques gironines per dotar-s e d'equipaments 
relacionats amb les noves tecnologies (Exp. 2017/89 32). 

 
“Antecedents 
Vist el Pla Estratègic de subvencions (2017-2019) aprovat pel ple de 24 de gener de 
2017.  
 
El departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona 
disposa d’una línia específica d’ajuts als museus i col·leccions de les comarques 
gironines destinada al finançament de despeses en l’àmbit de les noves tecnologies. 
 
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 de la Diputació de 
Girona a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se 
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies. 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar hi dictamina favorablement i proposa al Ple que 
adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se 
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
“ Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona a museus i 
col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments relacionats amb 
les noves tecnologies 
26.Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per objectiu regular les subvencions que concedeix la 
Diputació de Girona als museus i col·leccions en l’àmbit de les noves tecnologies. 
Actualment vivim permanentment connectats a la xarxa, i molts cops enriquim allò 
que veiem amb dades que cerquem a Internet, o bé intercanviem comentaris amb 
amics o en llegim de gent que ha visitat el que nosaltres visitarem.  
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Les tecnologies de la informació permeten donar informació als visitants dels museus 
mitjançant eines interactives i personalitzables. Per tot això, els museus necessiten 
dotar-se de material i: 
— Millorar el material informàtic, multimèdia i el programari. 
— Millorar les xarxes informàtiques. 
27.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.  
28.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. 
•Despeses subvencionables: 
— Xarxes informàtiques LAN amb cable o sense. 
— Maquinari relacionat amb les tecnologies de la informació. 
— Programari: sistemes operatius, antivirus, paquets ofimàtics, tallafocs, sistemes de 
còpies de seguretat i altre programari de base.  
— Programari i maquinari per a la gestió del museu. 
— Programari o continguts multimèdia. 
— Programari i maquinari relacionat amb el so i la imatge. 

•Despeses no subvencionables: 
—Despeses de personal. 
—Despeses de dinamització. 
—Formació (llevat de l’específica dels usuaris directes del material adquirit i que 
siguin treballadors d’un museu o col·lecció). 
— Despeses de Seguretat Social. 
— Despeses d’obres de paleta i mobiliari. 
— Despeses de manteniment. 
— Pagaments de renting o lloguers. 
— Despeses d’elements de seguretat. 
— Telefonia i centraleta. 
•Períodes d’execució: 
El període d’execució és fins al 15 d’octubre de l’any de la convocatòria. 
En cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de 
béns inventariables, el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al 
fi concret per al qual es concedeix la subvenció no pot ser inferior a 5 anys en cas de 
béns inscriptibles en un registre públic ni a 2 anys per a la resta de béns (art. 31.4 de 
la LGS). 
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. 
29.Destinataris 
Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguin titulars de museus 
en algun dels municipis de les comarques gironines i que estiguin registrades al 
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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 €. 
Així mateix, també són destinataris els museus no registrats al catàleg esmentat o les 
col·leccions sempre que pertanyin a l’Administració local o a un organisme que en 
depengui i que estiguin oberts un mínim de cinc dies a la setmana durant més de 
quaranta setmanes l’any (han de certificar aquest fet quan presentin la sol·licitud). 
No poden optar a aquestes subvencions els museus dels quals siguin titulars o 
gestors 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. 
30.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.  
Aquestes subvencions es concedeixen en una convocatòria única anual.  
El crèdit assignat es distribuirà en parts iguals entre totes les sol·licituds. 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució 
de la concessió i podran finançar fins al 100 % del cost de l’actuació subvencionada. 
Si el cost de l’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 del 90 % de l’import efectivament 
justificat. 
31.Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la 
convocatòria, han d’estar signades per la persona interessada o per la que representi 
legalment l’entitat. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona 
http://www.ddgi.cat/web/directe/museus_colleccions_novestecnologies_2018, 
acompanyat de la «Fitxa d’alta de creditor», amb la conformitat de l’entitat bancària i 
una còpia del NIF si és la primera vegada que es demana una ajuda a la Diputació o 
si es volen canviar les dades fiscals o bancàries. Es pot trobar el model del certificat 
a la pàgina web de la Diputació (www.ddgi.cat). 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  
— Ajuntaments: EACAT  
— 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 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 
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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. 
32.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 Sistemes i Tecnologies de la Informació de 
la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 
•La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 
•L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 
•La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar 
la proposta. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, 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: 
El president: 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar 
Vocals: 
El diputat de Noves Tecnologies 
El cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
Secretari: 
El secretari general de la corporació o el funcionari que delegui 
Interventor: 
L’interventor general de la corporació o el funcionari que delegui 
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. 
33.Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament l’atorgament de les subvencions.  
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. 
34.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 d’aplicació. 
35.Justificació 
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10.1. Forma de justificar 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu normalitzat. Hauran d’adjuntar el justificant de la publicitat de la subvenció 
rebuda, que pot ser publicada a la pàgina web, al tauler d’anuncis o bé en un altre 
mitjà de comunicació o difusió. El justificant de la publicitat pot ser una impressió de 
la pàgina web, una foto, un certificat del secretari que acrediti la publicitat, etc. 
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 12 (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. 
2.Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’un mes, a comptar del dia 
següent al de l’acabament del termini d’execució establert a l’article 3; o sigui, fins al 
15 de novembre de l’any de la convocatòria. 
36.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. 
37.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. 
38.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. 
39.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.  
40.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: 
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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 Sistemes i Tecnologies de la Informació tramitarà, si s’escau, els 
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i 
el president de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords 
corresponents. 
41.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. 
42.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 amb la 
normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
43.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. 
44.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. Per fer la 
publicitat podran utilitzar, entre d’altres, la pàgina web o bé el tauler d’anuncis 
municipal. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte 
corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
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45.Altres obligacions del beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 
que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció.  
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o 
recursos que financin les activitats subvencionades. 
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits 
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
46.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 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 
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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. 
47.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.  
48.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. 
49.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-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 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.” 
 
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.” 
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El vicepresident tercer senyor Piñeira pren la paraula i manifesta que en part 
relacionat amb el punt anterior, des de l’Àrea de Noves tecnologies, des de fa uns 
quants anys, es va preveure poder dotar unes partides pressupostàries cada any per 
renovar l’equipament informàtic de diferents equipaments culturals de la demarcació 
de Girona. Això ho hem anat fent, per exemple, amb les biblioteques públiques de la 
demarcació. També, en el seu dia, vam preveure fer-ho amb els museus i encara ho 
estem fent. Per tant, el que fem cada any, des de l’Àrea de Noves tecnologies, és 
dotar una partida pressupostària per poder renovar l’equipament informàtic dels 
museus. Estem parlant de programari, maquinari i xarxes. Bàsicament, en aquesta 
convocatòria, els únics que no hi poden entrar són els museus que formen part de la 
Generalitat o de l’administració general de l’Estat i aquells museus que tenen un 
pressupost superior a cinc milions d’euros, perquè entenem que, quan es gestionen 
aquests volums pressupostaris, l’ajuda de la Diputació, que estem parlant de quanties 
petites, ja perd la seva raó de ser. Amb això, el que fem és anar renovant 
periòdicament el programa informàtic i també l’equipament informàtic d’aquests 
equipaments culturals, en aquest cas dels museus, com hem anat fent en els últims 
anys o com hem anat fent amb les biblioteques. Aquesta també era una petició que 
ens adreçaven els propis museus a través de la Xarxa de Museus, on ens deien que 
una de les mancances principals que tenien era la renovació del seu equipament 
informàtic. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
La corporació ratifica per unanimitat la inclusió a l’ordre del dia de la proposta 
provinent de la Junta de Portaveus següent: 
 
24. PLE107/000001/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció del 
grup de la CUP contra la construcció del gasoducte MIDCAT. (Exp. 2018/348) 

 
 
24. PLE107/000001/2018-JP; Proposta Junta de Portav eus ; Proposta de moció 

del grup de la CUP contra la construcció del gasodu cte MIDCAT. (Exp. 
2018/348) 

 
“La Unió Europea, mitjançant el seu pla de Unió de l'Energia, promou polítiques i 
mega-infraestructures en nom de la Seguretat Energètica. Els projectes declarats 
d'Interès Comú (els PIC) formen part d'aquest pla i es financen amb diner públic a 
través de CEF i EFSI. 
 
Un dels projectes d’infraestructures inclosos a la 3a llista de Projectes d’Interés 
Comunitari afectaria directament el territori de les comarques gironines: el MIDCAT, 
un gasoducte d’interconnexió entre la península Ibèrica i França. Aquest projecte va 
iniciar la seva tramitació el 2007 i es va paralitzar per l'Estat francès el 2010. Tot i així, 
el 2011 el govern espanyol va executar el primer tram del projecte des de Martorell 
fins a Hostalric. Actualment, el projecte es reactiva per completar un segon tram des 
d'Hostalric a Figueres, i el tram transpirinenc. A més, en el projecte 2017 s’inclou 
l’ampliació de la capacitat dels gasoductes existents entre Tivissa i Arbós i entre 
Castelnou i Vilar de Arnedo. 
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Segons el projecte publicat el 2008, els municipis afectats a les comarques gironines 
en el tram Hostalric – Figueres (ja que la resta del traçat, encara no s’ha fet públic) 
serien Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la 
Selva, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, 
Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós. La majoria d’aquests 
municipis s’ubiquen en entorns d’alt valor agrícola, ecològic i paisatgístic, sovint 
protegits, inclosos en espais PEIN, la Xarxa Natura 2000 i el Catàleg d’espais 
d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines. 
 
La construcció d’aquesta megainfraestructura, tindria un greu impacte ambiental, 
doncs, cal tenir en compte que, encara que es tracta d’una infraestructura soterrada, 
la construcció requereix l’ús de maquinària pesant amb un impacte d’uns 40m metres 
d’amplada, i a més, les característiques de la infraestructura no permeten grans salts 
de nivell i requereix modificar de manera substancial l’orografia del terreny, amb un 
impacte ecològic i agrícola pràcticament irreparable. En el territori afectat pel primer 
tram, construït el 2011, es manifesta la manca de restauració i de manteniment i sis 
anys després els impactes sobre el medi natural encara són ben visibles. Un impacte 
que ja s’ha posat de manifest amb l’experiència de la construcció del primer tram i 
que a comarques gironines es sumaria als impactes d’altres infraestructures com la 
MAT i l’AVE.  
 
Part del territori que es veuria afectat per la construcció del MIDCAT es sustenta 
bàsicament pel turisme, promovent els valors paisatgístics de l’entorn com un dels 
atractius principals. 
 
Per altra banda, l’agricultura representa un altre sector important de l’economia dels 
municipis gironins, i depèn de l’ús, del fàcil accés i de la qualitat del sòl. En aquest 
sentit, les expropiacions temporals forçoses que es produirien durant la construcció, 
però sobretot la pèrdua de valor ambiental que patirà la zona, afectaria greument 
l’economia familiar dels propietaris afectats. I entenent que la construcció del MIDCAT 
suposa un canvi d’usos del sòl que representa hipotecar el territori durant dècades i 
sotragar greument l’economia local. 
 
La construcció de gasoductes suposa invertir en la continuïtat d’un model energètic 
basat en l’explotació de combustibles fòssils. El gas natural és un metà d’efecte 
hivernacle, un hidrocarbur extret del subsòl, de quantitat finita i que allibera CO2 
durant la seva combustió. I durant el procés d’extracció i transport es poden produir 
fugues de gas metà, amb un risc climàtic 86 vegades superior al CO2, la qual cosa fa 
que a partir de 3% de fuites el gas natural deixi de ser un combustible “net”.  Ens 
trobem en un context tan urgent de crisi climàtica que ens apropa perillosament a un 
canvi a escala global, i amb el gran impacte que suposa el metà a curt termini, no 
podem acceptar noves infraestructures finançades amb diner públic, que ens lliguin 
als combustibles fòssils per a les pròximes dècades. Que el MIDCAT representa una 
violació de l’acord de París del COP21, que es compromet a abandonar de forma 
immediata l’ús dels combustibles fòssils. 
 
El MIDCAT perpetua l’explotació de recursos fòssils en països del sud global i de 
règims autoritaris i/o corruptes que es beneficien directament de la venda 
d'hidrocarburs i on no sempre es respecten els drets humans, com Algèria, Qatar, 
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Trinitat i Tobago o Nigèria. El MIDCAT continuaria el model extractivista en aquests 
països, perpetuant així la divisió entre centre i perifèries del sistema econòmic global. 
I així també externalitza els impactes ambientals als països del sud. L’extracció dels 
recursos gasistes en aquests països es desenvolupa majoritàriament per empreses 
europees o nord-americanes que promouen tecnologies com el fracking que ha estat 
àmpliament rebutjat a Catalunya i prohibit a bona part d’Europa. Molts dels països 
d’origen ja pateixen greus problemes de subministrament d’aigua que la fractura 
hidràulica amenaça seriosament els seus escassos recursos hídrics. 
 
Els PIC, i per tant el MIDCAT, es financen amb grans quantitats de fons públics 
(subvencions de fons europeus, préstecs a baix interès del BEI, etc) que es podrien 
invertir millor en la investigació per la millora tecnològica (eficiència energètica, 
emmagatzematge, etc.) i la implantació d’energies renovables per avançar cap a la 
transició a energies netes i renovables. 
 
El model gasista és obsolet segons estudis que determinen que, en el millor dels 
casos, disposem de reserves de gas per 30-40 anys i que una infraestructura com el 
MIDCAT tindria un ús limitat. Els recursos gasistes tenen un límit en la rentabilitat de 
la seva extracció (pic del gas) i quan el sobrepassem es generaran tensions pel 
control del recurs i fluctuacions a l'alça del preu.  
 
Si el projecte tirés endavant, s’estaria subvencionant una canonada que passa per 
Catalunya generant greus impactes a escala global i local, però que no aporta cap 
benefici a la població local. No servirà en cap cas per millorar o reforçar la 
infraestructura local ja existent. 
 
Per altra banda, el projecte s’està tramitant sense cap garantia de participació 
ciutadana ni transparència i la manca d’informació i l’opacitat en la tramitació és un fet 
que ja es va posar de manifest en la construcció del primer tram, i també en projectes 
com la MAT i el Castor. I que el procés de consulta sobre els Projectes d’Interès 
Comú iniciat per la Comissió Europea representa un seguit de mancances en l’àmbit 
de facilitar l’accés de participació, publicant els documents únicament en llengua 
anglesa, que requereixen coneixements tècnics i per un període breu que no dona 
temps de resposta. I que, a més, s’ha canviat el nom del projecte (ara STEP) en els 
documents exposats i que s’ha triplicat el traçat. I que per tot això la consulta no està 
a l’abast de tothom i no facilita prou informació. 
 
En resum: 

●donats els impactes paisatgístics, ambientals, climàtic, socials i econòmics que 
es deriven del projecte MIDCAT, tant a escala local com global,  

●donada la manca de transparència, informació i participació pública, associada al 
projecte  

●donada la inutilitat d’invertir recursos (diner) públic per finançar un model obsolet 
quan a Catalunya tenim un potencial de generació renovable molt important 

●i d’acord amb el Principi de precaució establert a l’article 191 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea, 

 
És per tots aquest motius que el Grup de la CUP proposem al ple de la Diputació 
l’adopció del següent ACORD: 
 



 
   
 
 

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

 

142

Primer. Manifestar públicament el rebuig al projecte MIDCAT d’acord amb el principi 
de precaució i als dubtes raonables que planteja la justificació de construcció 
d'aquesta interconnexió, així com la seva declaració com a projecte d’Interès 
Comunitari fins que no es demostri la necessitat real de la infraestructura i fins que no 
s'articuli un procés real de participació ciutadana segons al conveni d'Arhus. 
 
Segon. Presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu, tot 
manifestant l’oposició al projecte de gasoducte i, com a part interessada, sol·licitar ser 
informat de qualsevol incidència o novetat d’aquest. 
 
Tercer. Demanar a les administracions implicades de la Generalitat de Catalunya que 
es consideri invàlida l’avaluació d’impacte ambiental per haver fragmentat el trajecte 
total de la infraestructura i que no s’aprovi el traçat per afectar greument als valors del 
patrimoni natural i cultural perjudicats per la infraestructura i la utilitat no demostrada 
del MIDCAT com a interconnexió. 
 
Quart. Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar qualsevol tràmit relatiu al projecte 
atesa la manca de transparència i informació en què s’ha declarat el MIDCAT com a 
projecte d’interès comunitari, tot sol·licitant a la Unió Europea que es facin públics els 
informes de necessitat del projecte i de viabilitat econòmica i que siguin sotmesos a 
un procés d'auditoria externa i independent per tal de validar les seves conclusions. 
 
Cinquè. Traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i els efectes legals oportuns, i a la 
plataforma Resposta al MidCat.” 
 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas presenta la moció del seu grup i 
manifesta que la meva intenció no és estendre’m molt en l’argumentació, perquè crec 
que la moció que hem presentat explica molt bé als grups presents aquí els motius 
pels quals cal que la Diputació es posicioni de forma contrària al projecte del 
gasoducte del MIDCAT, tal com ja ha fet, per exemple, el Consell Comarcal de la 
Selva o com també ha fet l’Ajuntament de Girona la setmana passada. El MIDCAT és 
un projecte que, aquells que el coneguin mínimament, saben que, primerament, 
sorgeix, si m’ho permeten, d’una comprensió o d’un element geoestratègic gens 
menor, que és la idea que, des d’Europa, podem explotar tranquil·lament els recursos 
naturals del nord d’Àfrica des d’una perspectiva de desigualtat. És a dir, que nosaltres 
utilitzem els recursos que hi ha allà a través d’unes empreses, però que així es fa 
sense que la població resident i que viu al nord d’Àfrica en tingui cap mena de 
benefici. Aquest és un element que hem de tenir en compte sempre quan parlem de 
gasoductes i d’elements que transporten energia al nostre món. En segon lloc, parteix 
també d’un model energètic altament centralitzat, que s’ha vist que ja està desfasat, 
que de fet s’ha vist que és una de les causes de l’escalfament global que viu 
actualment el planeta. Fa pocs dies sortia que el 2017 ha estat l’any més sec i més 
calorós de la història dels últims 150 anys, des que es tenen dades al món. Per tant, 
el model energètic que estem desenvolupant i al qual pertany aquest MIDCAT, 
consisteix a portar grans bosses d’energia des de molts quilòmetres i, en canvi, no 
apostar per un model descentralitzat, que és el de creació i distribució d’energia més 
proper als llocs on aquesta energia es necessita. Aquest MIDCAT va en situació 
contrària a allò que estan defensant tots els grans ambientòlegs i científics del món. 
També hi ha un element important, que és un projecte vinculat a una energia de 
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caràcter fòssil; no és un projecte com el que hauríem d’estar tirant endavant ara, que 
és el de les energies renovables i el de les energies netes i que ens ajuden a tenir un 
món que sigui sostenible i on hi puguem viure a mitjà i llarg termini. I, finalment, 
segurament pel que és més important ara i aquí, per la gent que viu a comarques 
gironines, aquest projecte té un elevat impacte pel que fa al territori, tant paisatgístic, 
com també en les afectacions que podria tenir en el que és el sector econòmic, per 
exemple, no ja del turisme, que vostès en són grans defensors i grans promotors, sinó 
en el sector agrícola, el sector ramader i en l’economia dels pobles per on aquest 
MIDCAT passaria a prop. Per tant, i he intentat resumir, aquests serien quatre motius, 
i segurament n’hi ha més, pels quals creiem necessari que les institucions de les 
comarques gironines es posicionin en contra d’aquest gasoducte. Per tant, el que els 
demanem avui és que el conjunt de grups d’aquesta Diputació votin a favor de la 
moció i, per tant, en contra de la construcció d’aquest gasoducte. 
La portaveu del grup d’IdS senyora Gisela Saladich pren la paraula i manifesta que el 
seu grup, tal com ja ha dit el senyor Salellas, va votar a favor de la moció dels 
Naturalistes de Girona que avui presenta la CUP aquí a la Diputació, en el Consell 
Comarcal de la Selva i, per tant, per lògica, en aquest moment donarem tot el suport a 
la moció, a part que hi creguem, però dins de tot també hi ha la lògica de grup. 
La portaveu del grup del PSC senyora Consol Cantenys pren la paraula i comenta 
que el seu grup ja va manifestar en la Junta de Portaveus que donaria suport a la 
moció, més enllà d’entrar a analitzar la utilitat o la necessitat del projecte i 
evidentment, d’entrar en el model energètic, que també hi hauria moltes coses a dir, 
bàsicament el nostre suport és des del plantejament que la gestió d’aquestes grans 
infraestructures s’hauria de fer sempre des del territori i evidentment, el gran impacte 
que poden produir infraestructures d’aquestes dimensions en els municipis els han de 
gestionar els propis ajuntaments a posteriori. Per tant, és imprescindible que un 
projecte com aquest, que provoca cert rebuig dels municipis per on passa, per 
precaució, se gestioni de manera molt més transparent, molt més informativa i molt 
més des del nivell territorial. Per tant, només per això, ja val la pena donar suport a 
aquesta moció. 
El portaveu del grup d’ERC senyor Pau Presas pren la paraula i manifesta que des 
del grup d’Esquerra donarem suport a la moció, també, bàsicament, per les 
afectacions en els entorns naturals i paisatgístics que podria tenir el desenvolupament 
d’aquest projecte, les repercussions en les explotacions agrícoles del territori i, en 
darrer lloc, perquè apostem per avançar cap a un model energètic basat en les 
energies renovables que no va en consonància amb el projecte del qual parla la 
moció. 
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Albert Piñeira pren la paraula i manifesta 
que a l’hora d’analitzar aquesta iniciativa, és una iniciativa complexa i evidentment, 
planteja pros i contres. El MIDCAT, pel seu objectiu i característiques pot presentar 
elements que en justifiquen la seva necessitat, però a la vegada també ens genera 
com a Govern interrogants molt importants des del punt de vista de la viabilitat i 
alhora, des del punt de vista de l’impacte territorial i ambiental. És cert que el MIDCAT 
seria una infraestructura que a priori, ajudaria a satisfer les demandes energètiques 
de Catalunya i assegurar el subministrament energètic és per sí sol un objectiu. 
També ajudaria a diversificar les fonts d’entrada d’energia i aniria en la línia de les 
xarxes energètiques interconnectades. Vull recordar també que ha estat declarat 
projecte d’interès comunitari. Tanmateix la seva viabilitat planteja dubtes seriosos a 
aquest Govern. La relació cost/benefici no està clara i el propi ens regulador energètic 
francès ha posat en dubte la necessitat del MIDCAT. També cal destacar que la 
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infraestructura pot entrar en contradicció amb els objectius climàtics vigents i la 
promoció de les energies renovables que aquesta corporació promou i, a la vegada, 
amb models de producció d’energia de proximitat. Hi ha, sobretot, també, la qüestió 
de l’impacte territorial i ambiental, i més tenint en compte que la construcció, fins ara, 
del tram que ha arribat fins a Hostalric no ha estat precisament exemplar i que hi ha 
hagut mancances importants pel que fa a la restauració de les zones afectades. 
Finalment, i també com a equip de Govern, en voldríem parlar amb els departaments 
respectius de la Generalitat afectats: amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
amb el departament responsable de la gestió energètica al nostre país, i també amb 
els respectius consellers, un cop es constitueixi el nou Govern. Per tant, nosaltres 
com a Govern, en aquesta moció ens abstindrem. Compartim una part significativa 
dels arguments de la moció, com ja he explicat. Aquest projecte també ens genera 
dubtes, però també tenim la voluntat de poder-ne parlar amb el nou Govern de la 
Generalitat un cop constituït. Estarem atents a l’evolució d’aquest projecte i per tant, 
com a Govern també en farem un seguiment exhaustiu. Tenint en compte tot això, 
l’equip de Govern de la nostra Corporació s’abstindrà en aquesta moció, que entenem 
que amb el vot favorable dels altres grups, això no dificultarà la seva aprovació. Per 
tant, com a Corporació, aquesta moció quedarà aprovada.  
El portaveu del grup de la CUP senyor Salellas pren la paraula per donar les gràcies a 
tots i a totes pels comentaris. També, per aquells grups que es posicionen a favor de 
la moció i a l’equip de Govern, que amb la seva abstenció permetrà que la moció tiri 
endavant. Només un comentari sobre el que acaba de dir el senyor Piñeira. Parlava 
que el MIDCAT ha estat definit com un projecte d’interès comunitari. El que li 
recomanaria és que escoltés bé el que expliquen des de l’experiència l’Associació de 
Naturalistes de Girona, que és qui ens va proposar presentar aquesta moció, que 
expliquen que han demanat reiteradament trobar-se amb algú que, des de les 
institucions europees, els expliqués les motivacions per les quals era un projecte 
d’interès i què explicava que fos tan estratègic, i la resposta sempre ha estat que 
aquestes persones, per argumentar, no hi eren, i que no es trobarien amb l’Associació 
ni amb els ecologistes del nostre país. De fet, l’argumentació, per tant, el que 
defensen des de l’Associació, és que ve molt mancada i que, en tot cas, haurà estat 
un acord o una voluntat de petits grups, que ja sabem que a Brussel·les tenen una 
forta presència però que a l’hora de la veritat, substantivament, s’aguanten ben poc.  
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Piñeira respon que en qualsevol cas 
comprendrà que no competeix a aquest diputat poder respondre de les opinions de 
les institucions comunitàries i, per tant, en aquest sentit no em puc manifestar sobre 
aquest punt. 
El portaveu del grup de la CUP senyor Salellas comenta que no li he demanat a vostè 
que es manifesti de res. Simplement li he explicat que, si us plau, li he fet una petició, 
que crec que li aniria bé, en un sentit positiu i constructiu, de cara a la seva opinió, 
que es trobés amb l’Associació de Naturalistes i els escoltés, perquè així entendria 
una mica com ha funcionat, en aquest cas, la definició de projecte d’interès comunitari 
i quin tipus de respostes ha fet la institució europea, és el que li he demanat. No li he 
demanat que vostè sigui un expert en projectes d’interès comunitari de la Unió 
Europea. 
 
S’APROVA amb 13 vots a favor (CUP, ERC, PSC i IdS) i 14 abstencions (PDeCAT) 
 
25. MOCIONS D’URGÈNCIA 
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No n’hi ha. 
 
26. PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que té tres preguntes 
referents a tres subvencions que s’han passat a través de la Junta de Govern. La 
primera, hem vist que s’han donat, i és curiós, perquè avui parlàvem de les fires i de 
les subvencions amb què ajudem a les fires, amb un màxim de dotze mil euros. Bé, 
els posaré dos casos de subvencions que hem vist aquí, una de vuitanta mil euros al 
Fòrum Gastronòmic, SL per a la realització del Fòrum Gastronòmic, vuitanta mil 
euros. Estem posant un màxim de dotze mil euros als municipis, però al Fòrum 
Gastronòmic, empresa privada, societat limitada, vuitanta mil euros, per organitzar 
una fira; el Fòrum Gastronòmic és una fira. Aquells que hi hagueu anat, que segur 
que hi heu anat tots, perquè sabem com van aquestes coses, alguns no, perdonin 
doncs, rectifico. Alguns del Govern segur que hi han anat. Doncs vuitanta mil euros. 
Una pregunta, exactament, quin benefici en traiem com a gironins i gironines, 
demarcació de Girona, la gent que viu a la nostra demarcació, d’estar donant vuitanta 
mil euros, el 32,12% del total del cost d’aquest Fòrum, mentre a tota la resta de fires, 
que jo diria que la majoria d’elles estan obertes o estan pensades perquè no hi hagi 
cost, es fan a les places, es fan als carrers, la majoria d’elles les estem dotant amb 
allò que he dit. Segona, que aquesta ja és per a mi la més sorprenent, si m’ho 
permeten. Donem vint-i-nou mil euros al Patronat de Turisme, al qual, cal recordar 
que ja donem sis milions d’euros del pressupost, doncs li’n donem vint-i-nou mil més, 
o això és el que entenem nosaltres, de subvenció nominativa, pel finançament de la 
Fira Mercat de Mercats 2017. És a dir, per una altra fira vint-i-nou mil euros. Als 
municipis, dotze mil; al Patronat de Turisme, vint-i-nou mil, quan ja l’hi donem sis 
milions d’euros. Però és que, a més, en aquest cas, l’hi paguem el 77% del cost, quan 
als municipis els diem que com a màxim els pagarem el 50% del cost. Quina 
explicació té això, m’ho poden explicar? Potser l’any següent el que hem de fer és 
donar sis milions vint-i-nou mil euros i així, com a mínim, quedarà tot més ben 
empaquetat i no cantarà tant, si m’ho permeten. I finalment, l’última. Ja em faran la 
resposta completa, perquè eren tres preguntes, però les he acabat ajuntant en 
l’exposició. És que donem seixanta-cinc mil euros, ho torno a dir, dotze mil com a 
màxim als municipis, seixanta-cinc mil euros, a l’Associació Espanyola de Directius, 
per l’organització a Girona de la jornada “Reinventa’t 2017”. Seixanta-cinc mil euros 
que representen el 48% del cost d’aquesta jornada, que és una jornada que organitza 
una entitat privada, l’Associació Espanyola de Directius. Per cert per si no ho saben, 
dura de les nou del matí a les cinc de la tarda la jornada, i entrar-hi costa dos-cents 
cinquanta euros més IVA. Per tant la meva pregunta agrupant tot això és que el 
mateix dia que estem explicant que donarem com a màxim dotze mil euros, que a 
Joventut estem explicant que màxim cinc mil euros als municipis, ens trobem que, per 
fires o activitats relacionades amb aquest món, a entitats privades o empreses 
privades o un Patronat al qual ja donem més de sis milions d’euros, o quasi sis 
milions d’euros per ser exactes, cada any, ens estem saltant tots aquests criteris 
públics que fins ara hem estat parlant en el Ple. Si em permeten, això em sembla no 
només de manca de tacte sinó d’una certa hipocresia política.  
El president senyor Pere Vila pren la paraula i manifesta que començaria preguntant-li 
al senyor Salellas si vostè no va venir al Ple de pressupost, que crec que va venir, i 
tant el que fa referència al Fòrum Gastronòmic com a l’Associació Espanyola de 
Directius, era una subvenció que ja estava pressupostada, que n’hem parlat cada 
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any. No entenc el seu to vehement i sorprenent, amb una subvenció que a mi, 
personalment, m’ho ha preguntat ja tres vegades. Per tant, amb tota tranquil·litat i 
naturalitat, li diré que són subvencions previstes en el pressupost, que vostè ja les 
coneix. El tema del Fòrum Gastronòmic, el que em preocupa més és que vostè posi 
en dubte que aquest és un fòrum pensat per elits i que no té una translació més enllà 
de les persones que hi van. Això em preocupa perquè, independentment del seu 
model turístic, és preocupant que un diputat de la Diputació tingui aquesta visió tan 
tancada del que és una ajuda que ja fa molts anys que es fa, que jo, com a president, 
he heretat, i que, després de tres anys seguits donant aquesta quantitat, vostè avui, 
insisteixo, amb un to vehement, ho posi en dubte. Sobre el tema dels vint-i-nou mil 
euros del Patronat de Turisme, molt senzill, senyor Salellas, al Mercat de Mercats hi 
col·labora Girona Excel·lent i és una subvenció sobrevinguda per tota l’organització i 
tota la posada en escena del Mercat de Mercats. Si vostè el va poder visitar, devia 
veure que hi ha una gran infraestructura. De ben segur és la parada més gran que hi 
ha de totes les que hi ha i té el seu cost. 
El diputat senyor Salellas pren la paraula i comenta, responc perquè vostè m’ha 
preguntat si era al Ple de pressupostos. Li responc que sí que hi era, que evidentment 
conec el pressupost, però com que ja fa més de dos anys que sóc aquí, a vegades, 
l’experiència et permet lligar peces i lligar conceptes, i arriba un punt, i avui parlo amb 
vehemència, perquè el que ja em sembla que és estructuralment un cas que, en el 
nostre grup, ens preocupa. Ens preocupa que estem batallant per un euro, o per cent 
euros, o per mil euros amb els municipis en unes temàtiques, quan llavors a 
empreses privades i entitats, no sabem en base a quins criteris, ens passem aquests 
criteris. O sigui, els dels municipis, que són súper reglats, quan anem a altres àmbits, 
en aquest cas l’àmbit privat, doncs no, aquí no tenim aquests criteris. I vostè em diu: 
“em preocupa que un diputat d’aquesta casa no tingui clar el que fa el Fòrum 
Gastronòmic”. Jo tinc molt clar què és i quin impacte té el Fòrum Gastronòmic, i a on 
arriba i a qui arriba. I jo li explicaré que estic convençut que hi ha el 90 o el 95% de la 
població de les comarques gironines, sent generós en favor vostre, que al Fòrum 
Gastronòmic ni hi va, ni l’impacta, ni té una repercussió cap a ella en el seu dia a dia, 
com sí tenen moltes de les polítiques que es debaten aquí i que vostès proposen. 
Avui hem parlat de l’habitatge, de joventut o dels museus, quan faig aquest discurs 
tinc molt clar el que estic dient, i crec que aquesta és la reflexió estructural que 
hauríem de fer entre tots i totes, i que en aquests plens, trobo que no fem. De fet, 
avui, si miren l’ordre del dia, si aquest diputat no hagués intervingut en els punts, que 
tampoc és que hagi fet grans intervencions, en sóc conscient, però si no hagués 
intervingut hauríem aprovat aquí les bases, hagués acabat el Ple i tothom se 
n’hagués anat cap a casa, i el debat polític sobre com estructurem i què fem 
políticament des d’aquesta institució, no s’hagués tingut. S’hagués tingut en altres 
espais, que no dic que no hi siguin, previs, però en el Ple, el dia que hi ha els mitjans, 
el dia que els ciutadans ens poden seguir, aquest dia no el tenim. Doncs bé, per això 
he intervingut vehementment. 
El president senyor Pere Vila manifesta, només li vull recordar una cosa que també 
em sorprèn. Vostè ha dit que als ajuntaments els hi marquem unes pautes molt més 
reglades, i vostè, ple sí i ple també, m’està discutint les ajudes que dono des de 
Presidència, directes, sense seguir aquestes pautes. Per tant, aclareixi una mica si ho 
fem del tot bé amb els ajuntaments o ho fem del tot bé amb les entitats, perquè jo 
miro de ser just amb tots. Em puc equivocar i el meu criteri tampoc vull que el 
comparteixi vostè, però en tot cas s’ha entès el que vostè deia, suposo que el que 
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deia jo també s’ha entès, i he mirat de contestar les tres preguntes que m’ha fet. Molt 
bona tarda a tothom. 
 
El senyor president aixeca la sessió a la una menys cinc minuts del migdia, el 
contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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