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Núm. 1562
diPUtAció de GirOnA 
Medi Ambient 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als Ajuntaments en el marc del programa “Del Pla a l’acció”  2018-2019

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 30 de gener de 2018, ha aprovat l’acord, la part dispositiva 
del qual és del tenor literal següent:

“Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions en el marc del 
programa “Del Pla a l’acció” 2018-2019, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA «DEL PLA A L’ACCIÓ». ANUALITATS 2018-2019

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments signataris 
del Pacte d’alcaldes dins del programa «Del pla a l’acció», destinades a executar accions per millorar l’eficiència energètica 
i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) aprovat pel Ple municipal, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació 
en la sessió del dia 19 de desembre de 2017 i publicades al BOP núm. 4 de data 5 de gener de 2018.
Les subvencions es defineixen en cinc línies:
Línia 1. Gestió energètica municipal que inclou: 
- Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per 

a la comptabilitat i la gestió de dades energètiques.
- Redacció d’informes de seguiment dels PAES o PAESC. 
- Punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania.
Línia 2. Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics.
Línia 3. Inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Línia 4. Inversions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia 
d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la 
instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les millores d’eficiència energètica necessàries del conjunt de quadres elèctrics.
Línia 5. Inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum en edificis i/o instal·lacions de propietat 
municipal o altres de titularitat pública.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de dos milions cent quinze mil euros. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i els imports següents:

Aplicació pressupostària Import en euros 2018 Import en euros 2019
Línia 1. 300/1700/46205 90.000,00 90.000,00
Línia 2. 300/1700/76202 70.000,00 70.000,00
Línia 3. 300/1700/76202 450.000,00 485.000,00
Línia 4. 300/1700/76202 330.000,00 330.000,00
Línia 5. 300/1700/76202 100.000,00 100.000,00
Total 1.040.000,00 1.075.000,00

En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi d’atendre el màxim de sol·licituds, la 
suma excedent es podrà utilitzar per cobrir les línies que quedin mancades de pressupost, un cop feta la modificació del 
pressupost corresponent, si escau.
D’altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en funció de les sol·licituds rebudes i de 
la disponibilitat de les aplicacions pressupostàries corresponents, havent fet prèviament una modificació pressupostària, si 
escau.

3. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 30 d’abril de 2018.
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La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a la base 8a (Procediment de presentació de les sol·licituds), 
mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar 
electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
AOC.
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el centre gestor de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona podrà requerir que el sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la 
sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o aportat la documentació reclamada, d’acord amb el que estableix 
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entén 
que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 
de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

4. Àmbit temporal de les accions subvencionables
S’estableix un període d’execució bianual, per als anys 2018 i 2019
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2018 i fins a la data de venciment del termini de justificació 
de les subvencions.

5. Termini per executar les actuacions i per justificar les subvencions
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitzarà el 
30 de setembre de 2019.

6. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria. La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també 
als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data 
d’adopció de l’acord. 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. 

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.

8. Pagament
En el cas de la Línia 1, 2, 5 s’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 50% de la subvenció amb càrrec a l’exercici 2018, 
com a pagament a justificar, una vegada acceptada la subvenció, i un segon pagament de la resta de subvenció amb càrrec a 
l’exercici 2019, un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que determina la base 12a (Justificació).
En el cas de la línia 3, s’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 49% de la subvenció amb càrrec a l’exercici 2018, 
com a pagament a justificar, una vegada acceptada la subvenció, i un segon pagament de la resta de subvenció amb càrrec a 
l’exercici 2019, un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que determina la base 12a (Justificació).
En el cas de la Línia 4 es pagarà un 50% de la subvenció com a pagament a justificar, amb càrrec a l’exercici 2018, en concepte 
de bestreta una vegada acceptada la subvenció, previ informe tècnic favorable del centre gestor; es farà un segon pagament a 
justificar del 45% de la subvenció amb càrrec a l’exercici 2019, previ informe tècnic favorable. L’import restant de la subvenció 
s’abonarà, amb càrrec a l’exercici 2019 un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que determina la base 
12a (Justificació). 

9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals 
hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria, tot condicionant a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de 
2019, per un import màxim de 2.115.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents

Anualitat Aplicació pressupostària Descripció Import
2018 Línia 1. 300/1700/46205 Programa ajuntaments “Pla a l’acció” PALS 90.000,00
2018 Línia 2. 300/1700/76202 Ajuts a ajuntaments per programa Pla a l’acció  - PALS 70.000,00
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2018 Línia 3. 300/1700/76202 Ajuts a ajuntaments per programa Pla a l’acció  - PALS 450.000,00
2018 Línia 4. 300/1700/76202 Ajuts a ajuntaments per programa Pla a l’acció  - PALS 330.000,00
2018 Línia 5. 300/1700/76202 Ajuts a ajuntaments per programa Pla a l’acció  - PALS 100.000,00
2019 Línia 1. 300/1700/46205 Programa ajuntaments “Pla a l’acció” PALS 90.000,00
2019 Línia 2. 300/1700/76202 Ajuts a ajuntaments per programa Pla a l’acció  - PALS 70.000,00
2019 Línia 3. 300/1700/76202 Ajuts a ajuntaments per programa Pla a l’acció  - PALS 485.000,00
2019 Línia 4. 300/1700/76202 Ajuts a ajuntaments per programa Pla a l’acció  - PALS 330.000,00
2019 Línia 5. 300/1700/76202 Ajuts a ajuntaments per programa Pla a l’acció  - PALS 100.000,00
TOTAL 2.115.000,00

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, perquè disposi publicar la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.

Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs 
de reposició davant el president de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de 2 mesos.”

Girona, 6 de febrer de 2018  

Josep Fermí Santamaria i Molero 
President accidental 
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