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Introducció i consideracions generals 
 
El Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, que mencionarem de forma 
abreujada en aquesta memòria amb el nom de Servei de Cooperació, té la funció de 
donar suport als ajuntaments i a les comarques gironines, aportant fons econòmics en 
funció de programes generals i específics, i també oferint alguns serveis de suport i 
assessorament en determinades matèries de l’àmbit d’actuació municipal.  
La nova corporació, constituïda el mes de juliol de 2015, assigna a la Comissió de 
Cooperació Local els serveis de Cooperació i Assistència als Municipis, Habitatge, 
Participació, Arquitectura i Enginyeria, i passa a ser presidida pel diputat i vicepresident 
segon, el senyor Josep Fermí Santamaria i Molero, que disposa d’una delegació 
genèrica de tots els àmbits inclosos en la comissió. 
Les principals línies d’actuació i subvenció del Servei de Cooperació durant l’any 2017 
en l’àmbit d’assistència i cooperació econòmica es detallen als apartats corresponents 
d’aquesta memòria. Les actuacions del Servei de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana i del Servei d’Habitatge es descriuen en memòries específiques, 
atès que les seves actuacions tenen un caràcter diferenciat i disposen de tècnics propis.  
Aquesta memòria no pretén fer una descripció exhaustiva de les actuacions del Servei, 
sinó que només vol ser un resum que en faciliti una visió global, assenyalant-ne els 
aspectes més destacats i, si escau, les novetats o diferències respecte a l’exercici 
anterior. Aquest caràcter de resum de les actuacions justifica que no s’hi detalli ni s’hi 
adjunti cap annex amb la relació individualitzada de totes les subvencions atorgades a 
cada ajuntament o en cada línia de subvencions, perquè són unes informacions que es 
poden obtenir en altres fonts i bases de dades.  
Abans d’entrar en les diferents línies d’actuació de subvenció, tot seguit es destaquen 
alguns aspectes generals de la gestió o activitat del Servei de Cooperació:  
 

 
FIGURA 1. Gràfic de trucades rebudes segons l’àmbit de consulta. 
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Des del febrer de 2010, s’efectua un seguiment de les trucades telefòniques que atén el 
personal del Servei. Aquest seguiment té per finalitat obtenir la informació global de la 
quantitat de consultes telefòniques rebudes per cada línia de subvencions o àmbit 
d’actuació, i possibilitar així la millora de la gestió d’alguns aspectes de la feina del 
Servei i l’atenció als usuaris externs. Pel que fa al Servei de Cooperació (sense incloure-
hi Participació ni Habitatge), el total de trucades registrades l’any 2017 ha estat de 527 
(un nombre força inferior a les 946 de l’any anterior), que, repartides en els àmbits més 
significatius, donen el resultat següent: 208 sobre el Fons de Subvencions, 161 sobre el 
PUOSC, 48 sobre ajuts directes, 39 sobre les subvencions a llars d’infants municipals, 23 
sobre la línia de subvencions per a nevades i 18 sobre el Pla d’Assistència Financera 
Local. La significativa disminució respecte a l’any anterior es produeix en general en 
totes les línies d’actuació, però especialment en les consultes sobre el PUOSC, 
motivada perquè l’any 2017, a diferència dels anys anteriors, no es va sotmetre a 
informació pública cap anualitat nova del pla. També es va reduir molt el nombre de 
trucades sobre el Pla Especial d’Inversions Financerament Sostenibles (PEIS) perquè no 
es va aprovar un pla nou per a l’any 2017. 

1. Fons de Subvencions en Cooperació Municipal  
 
El Fons de Cooperació Econòmica, conegut com a Fons de Subvencions, constitueix des 
de fa anys la principal línia de suport econòmic directe de la Diputació als ajuntaments. 
El Fons de Subvencions per al període 2013-2015, aprovat el novembre de 2012, va 
unificar, per motius organitzatius i d’eficiència, el Fons de Subvencions de Cooperació 
Municipal, dotat amb 8,5 milions d’euros l’any 2012, i el Fons de Cooperació Cultural, 
dotat amb 1 milió l’any 2012, i es va crear així un nou Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, amb una dotació prevista d’11 milions anuals (1,5 més que la suma dels dos 
fons de l’any 2012). 
 
Els anys 2014 i 2015, el Fons de Subvencions va estar dotat amb un import total 
d’11.720.000,00 €, i l’any 2016, amb 13.020.000,00 €. L’any 2017, el Fons es va dotar 
amb 14.320.000,00 €, prop d’1,3 milions més que l’any anterior, si bé posteriorment la 
dotació es va incrementar fins a 14.342.000,00 € gràcies a l’augment de l’import de la 
convocatòria amb 22.000,00 € arran d’una petició del nou municipi de Medinyà.  

 

FIGURA 2. Evolució de la dotació del Fons de Subvencions 
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1.1. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2017 
 
L’any 2017, amb l’increment de la dotació del Fons, se’n canvia parcialment el sistema 
de càlcul del repartiment modificant els imports fixos en funció del nombre 
d’habitants i distribuint la quantitat de 620.000,00 € en funció de la superfície 
municipal. 
El Fons de l’any 2017 manté, com el dels anys anteriors, l’obligació dels ajuntaments de 
destinar el 15 % de la subvenció anual al finançament de despeses culturals, i la 
quantitat restant, el 85 %, a despeses en inversions reals i transferències de capital, i/o 
també a despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis 
obligatoris. El Fons de Subvencions del 2017 també va mantenir la possibilitat de 
finançar fins al 100 % de la despesa subvencionada. 
 
Els criteris de repartiment de les subvencions del Fons de l’any 2017, per un import de 
14.342.000,00 €, i que s’inclouen en les corresponents bases reguladores, varen ser els 
següents: 
 

a) S’assigna a l’Ajuntament de Girona una subvenció de 850.000,00 € ( igual que l’any 
anterior). 

b) S’assigna a tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants un import fix en 
funció del nombre d’habitants i d’acord amb la classificació següent: 

Nombre d’habitants del municipi      Import fix 
Fins a 500 habitants  26.000,00 € 
De 501 a 1.000 habitants  22.000,00 € 
De 1.001 a 1.500 habitants  18.000,00 € 
De 1.501 a 2.000 habitants  14.000,00 € 
De 2.001 a 5.000 habitants    6.000,00 € 
De 5.001 a 10.000 habitants    4.650,00 € 
De 10.001 a 20.000 habitants    3.400,00 € 

c)  Es distribueix entre tots els ajuntaments un import de 650.000,00 €, exceptuant el 
de Girona i en funció de la superfície de cada municipi. 

d) A tots els ajuntaments, exceptuant el de Girona, els correspon la quantitat 
derivada de la convocatòria corresponent un cop descomptats les distribuïdes 
d’acord amb els tres apartats anteriors. El 80 % d’aquesta quantitat es distribueix  
en funció de la població de cada municipi, i l’altre 20 %, en funció de la mitjana de 
la despesa corrent no financera (capítols 1, 2 i 4 del pressupost), liquidada en els 
exercicis de 2013, 2014 i 2015. 

 
Les bases del Fons 2017 varen ser aprovades pel Ple de la Diputació en sessió del dia 24 
de gener de 2017; es van sotmetre a informació pública mitjançant edictes publicats al 
BOP número 19, de 27 de gener de 2017, i en el DOGC número 7304, de 8 de febrer de 
2017, i l’aprovació definitiva es va publicar en el BOP número 46, de 7 de març de 
2017. Posteriorment, el dia 19 de setembre de 2017, mitjançant el corresponent acord 
plenari, es va modificar parcialment la base 11 per tal de corregir un error en la 
regulació de la justificació de les subvencions. L’aprovació definitiva d’aquesta 
modificació es va publicar al BOP número 4 de 5 de gener de 2018. 
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La Junta de Govern va aprovar, en data 7 de febrer de 2017, la convocatòria 
corresponent, amb una dotació de 14.320.000,00 €, i el termini de presentació de 
sol·licituds es va fixar del 13 de febrer al 15 de març de 2017, si bé aquest darrer 
termini es va ampliar posteriorment fins al 30 de març (resolució de 7 de març, 
ratificada en Junta de Govern del 4 d’abril de 2017). 
 
El 10 de febrer de 2017, la Comissió Gestora de l’Ajuntament de Medinyà va presentar 
un escrit en què sol·licitava que se l’inclogués dins la convocatòria, i això va motivar 
l’aprovació d’una resolució, de data 14 de març, d’ampliació de la convocatòria en 
22.000,00 €, que es va fixar en un import total de 14.342.000,00 € per tal d’incloure-hi 
aquest municipi, tot i que la seva subvenció s’incloïa i s’havia de tramitar amb la de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.  
Les sol·licituds presentades pels 221 ajuntaments gironins es varen sotmetre a 
consideració de la corresponent comissió qualificadora el dia 4 de maig de 2017 i 
l’atorgament de les subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern del dia 
16 de maig de 2017.  
 
El termini per presentar les justificacions de les subvencions concedides es va fixar fins 
al 15 de novembre del 2017, per a les despeses corrents i per a les despeses culturals, i  
més tard es va prorrogar fins al 30 de novembre de 2017, i fins al dia 30 de setembre 
de 2018 en el cas de despeses en inversions.  
 
En el transcurs de l’any 2017 i fins a la data d’emissió d’aquesta memòria (16 de març 
de 2018), a sol·licitud dels ajuntaments afectats, s’han aprovat un total de 27 canvis de 
destí de les finalitats de les subvencions respecte a les concedides inicialment. 
 
En la part del Fons que gestiona el Servei de Cooperació (el 85 % de l’import total), 83 
ajuntaments només destinen la subvenció a finançar despeses d’inversió; 80 
ajuntaments, només a despeses corrents, i els altres 58 ajuntaments, la distribueixen 
entre les dues línies, despeses d’inversió i despeses corrents. Aquest repartiment dels 
destins del Fons és molt similar al de l’any anterior.  
 
L’import aprovat globalment per a les subvencions del Fons 2017, sense les 
subvencions per a despeses culturals (el 15 % del Fons), va ser de 6.756.136,93 € per a 
despeses d’inversió (el 55,4 %), i de 5.434.163,43 € per a despeses corrents de caràcter 
obligatori (el 44,6 %); un repartiment força similar al dels anys anteriors. 

 
FIGURA 3. Percentatge de l’import concedit per a cada línia de subvenció 
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El nombre final d’actuacions subvencionades va ser de 378; la meitat de les quals (189) 
va ser en cadascuna de les línies subvencionables, despeses d’inversió i despeses 
corrents en serveis obligatoris. 
 
Per primer any s’han classificat les actuacions subvencionades per grups de programa 
per tal de disposar d’indicadors per a la gestió del Fons de Subvencions. Tot seguit es 
mostren els resultats obtinguts. 

FIGURA 4. Grups de programa als quals s’han destinat les actuacions per a despeses corrents 
 

 
 

FIGURA 5. Grups de programa als quals s’han destinat les actuacions per a inversions 

153 - Vies públiques
9 %

161 - Sanejament, 
proveïment i 

distribució d'aigües
7 %

162 - Recollida, 
eliminació i tractament 

de residus
4 %

163 - Neteja viària
10 %

164 - Cementiris i 
serveis funeraris

1 %

165 - Enllumenat públic
60 %

171 - Parcs i jardins
1 %

323 - Funcionament de centres docents
3 %

454 - Camins veïnals
4 %

929 - Imprevistos i 
funcions no 
classificades

1 %

Destí de les actuacions per a despeses corrents
Grups de programa

151 - Urbanisme i 152 - Habitatge
6 %

153 - Vies públiques
29 %

161 - Sanejament, proveïment i 
distribució d'aigües

8 %

162- Recollida, eliminació i tractament de residus
4 %

165 - Enllumenat públic
4 %

171 - Parcs i jardins
5 %

334 - Promoció cultural
6 %

342 - Instal·lacions esportives
9 %

453 - Carreteres i  454 -
Camins veïnals

10 %

922 - Coordinació i 
organització …

Altres 
14 %

Destí de les actuacions per a inversions
Grups de programa



8 
 

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

2.1. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2008-2012 
 
La Diputació de Girona col·laborava econòmicament en les dues línies del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) previstes en el conveni amb el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió 
celebrada el 19 de febrer de 2008. Una de les línies la Diputació es limitava a fer unes 
aportacions econòmiques a la Generalitat amb un import total de 22.500.000,00 € 
destinades al programa general del PUOSC i que es van pagar en les diferents anualitats 
del pla, i l’altra línia comportava el finançament i la gestió parcials per part de la 
Diputació de l’anomenat Pla Específic, amb una dotació total del mateix import total de 
22.500.000,00 €. D’aquest Pla Específic, el 31 de desembre de 2017 només en restava 
pendent d’adjudicació una sola de les 238 actuacions incloses als plans dels anys 2008, 
2009, 2010, 2011 i 2012. 

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

2.2.1. Convocatòria, derogació i altres acords sobre el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2017 
 
Mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, es varen aprovar les bases reguladores i d’execució del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2016, i se’n va obrir la 
convocatòria. Aquestes bases també incloïen les bases específiques del Programa de 
Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, l’anomenat Pla Específic, aprovades 
en sessió plenària del 29 de gener de 2013 i modificades en la sessió del 15 d’octubre 
de 2013, que es destinen al finançament d’inversions municipals en edificis, cementiris 
i camins municipals, incloent-hi construccions, reparacions, rehabilitacions o millores. 
Els problemes financers de la Generalitat van impedir que dotés econòmicament el nou 
PUOSC i això va motivar que derogués el Decret 155/2012, que regulava el PUOSC 
2013-2016, mitjançant el Decret 104/2014. Per resoldre aquesta situació i mantenir el 
seu programa, el Ple de la Diputació, en la sessió del 23 de setembre de 2014, va 
aprovar la modificació de les bases i l’aprovació de bases complementàries del 
Programa Específic de la Diputació de Girona del PUOSC 2013-2017.  
El Ple de la Diputació, en la sessió del 20 d’octubre de 2015, va aprovar una altra 
modificació de les bases en el punt catorzè per tal de limitar el paper de la Generalitat 
a l’hora d’establir el finançament consolidat en el supòsit que les obres 
subvencionades per la Diputació també ho fossin per altres programes del PUOSC. 
Aquesta modificació es va sotmetre a informació pública mitjançant un edicte publicat 
al BOP núm. 214 de 6 de novembre de 2015, i en el DOGC núm. 7002 de 20 de 
novembre de 2015, i, com que no s’hi va presentar cap al·legació, es va publicar 
l’aprovació definitiva de la modificació esmentada de les bases mitjançant un edicte al 
BOP núm. 18 de 28 de gener de 2016.  
El Pla de l’anualitat 2017 es va aprovar pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió del 
21 de març de 2017, i es va publicar al BOP número 60 de 27 de març de 2017. El 
termini per adjudicar les actuacions incloses en l’anualitat esmentada finalitza el 27 de 
març de 2018. 
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2.2.2. Característiques principals del Programa Específic de la Diputació del PUOSC 
per al període 2013-2017 
 
Les característiques principals del Programa Específic de la Diputació del PUOSC per al 
període 2013-2017 són les següents:  
Despeses subvencionables: les actuacions objecte d’ajut són les inversions en edificis, 
cementiris i camins municipals, incloent-hi construccions, reparacions, rehabilitacions 
o millores. En camins municipals només se subvencionen les obres que disposin del 
projecte tècnic corresponent. Es poden subvencionar les despeses de redacció dels 
projectes, però no se subvencionen els honoraris corresponents a la direcció de les 
obres. 
Aprovació: el pla de cada anualitat concreta s’ha de sotmetre a informació pública en 
el darrer trimestre de l’any anterior, i el Ple de la Diputació, preferentment durant el 
primer trimestre de l’any corresponent, ha de resoldre les al·legacions que s’hi 
presentin i aprovar la formulació definitiva del programa específic de l’anualitat.  
Import del Programa: la Diputació preveia destinar al finançament del Programa 
Específic per al període 2013-2017 un import de 16.000.000,00 €. En la planificació 
aprovada el 21 de març de 2017, les subvencions aprovades tenen un import total de 
15.787.725,86 €. 
Import de les subvencions: d’acord amb el que es preveu a les bases i els acords de 
concessió de subvencions, no excedeixen els imports i els percentatges següents: 
 

Tram de població Import màxim       Percentatge màxim del cost de l’actuació 
Fins a 1.000 habitants 70.000,00 € fins al 95 % 
De 1.001 a 2.000 habitants 70.000,00 € fins al 90 % 
De 2.001 a 5.000 habitants 75.000,00 € fins al 80 % 
De 5.001 a 10.000 habitants 80.000,00 € fins al 75 % 
De 10.001 a 20.000 habitants 85.000,00 € fins al 70 % 
Més de 20.000 habitants 90.000,00 € fins al 60 % 
 

Contractació: els ajuntaments han d’adjudicar les actuacions en un termini màxim d’un 
any a comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOP) de l’aprovació del programa específic de l’anualitat corresponent, però 
poden sol·licitar una pròrroga d’un màxim de sis mesos.  
Execució: el termini d’execució de les actuacions serà d’un màxim de dos anys a 
comptar de la data de la contractació.  
Pagament: la Diputació efectua els pagaments totals o parcials de les subvencions en 
proporció als justificants de la despesa que es presentin. No es preveu la possibilitat 
de fer pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte 
justificatiu. 

2.2.3. Situació del Programa Específic de la Diputació del PUOSC per al període 2013-
2017 el 31 de desembre de 2017 
 
La situació dels plans específics anuals inclosos en el PUOSC per al període de 2013 a 
2017 es resumeix en el quadre següent: 
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*L’import subvencionat inclou l’import de la subvenció consolidada per a les actuacions adjudicades i l’import inicial 
per aquelles que no ho estan. 
 
FIGURA 6. Situació dels plans específics del PUOSC per al període 2013-2017 el 31 de desembre de 2017 
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anualitats, i es va establir una aportació nova de la Diputació de 4.100.000,00 € 
(2.050.000,00 € anuals). No obstant això, van ser satisfetes l’any 2017. 
 
L’any 2017 no es va aprovar cap conveni nou amb la Generalitat per establir altres 
aportacions de la Diputació i, per tant, no s’ha consignat cap altra quantitat amb 
aquesta finalitat en el pressupost de la Diputació per a l’any 2018. 

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

 
Aquesta línia de subvencions es va suprimir l’any 2015 per diverses circumstàncies 
(manca de peticions municipals, limitacions legals a l’endeutament, etc.), però, atès 
que es continuen satisfent les subvencions derivades dels préstecs formalitzats en anys 

Anualitat del 
PUOSC

2013

2014

2015

2016

2017

2013-2017

Aprovació 
definitiva

Resolució del president 
de 5 d'agost de 2014

Resolució del president 
de 5 d'agost de 2014

Acord del Ple de 27 de 
gener de 2015

Acord de lPle de 15 de 
març de 2016

Acord del Ple de 21 de 
març de 2017

TOTALS

Nombre 
d'actuacions

45

66

66

51

78

306

Import 
subvencionat*

2.555.385,96 €

3.442.354,87 €

3.627.735,94 €

2.545.840,92 €

3.621.300,54 €

15.792.618,23 €

Percentatge 
actuacions 

adjudicades

100 %

100 %

98 % (1 pendent)

98 % (1 pendent)

23 % (61 pendents)

79 % (63 pendents)
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anteriors, tot seguit se n’exposen les característiques generals amb caràcter informatiu. 
Aquesta línia de subvencions pretenia facilitar l’accés al crèdit a llarg termini, sobretot 
per part dels municipis petits, subvencionant el 50 % dels interessos dels préstecs, que 
amb un import màxim de 120.000,00 € i per al finançament d’inversions, els diferents 
ajuntaments gironins podien concertar amb dues entitats financeres: La Caixa i Banco 
Popular, amb les quals la Diputació tenia uns convenis aprovats l’any 2012, i que no van 
ser renovats. 
En el transcurs de l’any 2017 es va satisfer als ajuntaments la quantitat total de 
6.433,43 € dins d’aquesta línia de subvencions i el 31 de desembre de 2017 hi havia 45 
préstecs vigents subvencionats. 

 
FIGURA 7. Evolució del nombre de préstecs vigents el 31 de desembre 

4. Convenis i ajuts per a despeses excepcionals municipals 
 
Mitjançant convenis i ajuts directes de caràcter específic, la Diputació participa en el 
finançament de diferents actuacions municipals considerades d’interès especial i/o de 
caràcter urgent, algunes per atendre actuacions motivades per fenòmens 
meteorològics. Amb aquesta línia d’ajuts, que existeix des de fa anys al Servei de 
Cooperació, durant l’any 2017 s’han aprovat 13 ajudes, dues de les quals de caràcter 
plurianual, que han suposat en conjunt l’atorgament de subvencions per un import 
total de 442.245,12 €; dels quals 358.522,12 € són a càrrec del pressupost de 2017 i la 
quantitat de 83.723,00 €, a càrrec del de 2018. No s’inclouen en els càlculs una 
subvenció a la qual el beneficiari va renunciar.  
L’import dels ajuts va oscil·lar des d’un mínim de 5.855,00 €, concedit a l’Ajuntament de 
Bordils per a despeses derivades d’unes inundacions, fins a un màxim de 150.000,00 € 
d’una subvenció bianual (75.000,00 € anuals) durant els anys 2017 i 2018, a favor de 
l’Ajuntament de la Cellera de Ter, per consolidar i reformar el pavelló d’esports. 
En comparació dels anys anteriors, s’observa una reducció progressiva d’aquests d’ajuts 
directes atorgats pel Servei de Cooperació. 
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FIGURA 8. Evolució del nombre d’ajuts directes i d’imports concedits 

5. Subvencions per a despeses de nevades i glaçades 
 

L’any 2016 es va obrir una línia nova de subvencions de lliure concurrència per tal de 
finançar despeses municipals derivades de nevades o glaçades que va substituir les 
subvencions que els anys anteriors s’havien atorgat directament per a la mateixa 
finalitat. 
 
Les bases reguladores  per a l’any 2017 varen ser aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió celebrada el 21 de març de 2017, varen ser sotmeses a informació pública 
mitjançant edictes publicats al BOP número 60 de 27 de març i al DOGC número 7347, 
de 10 d’abril, i se’n va publicar l’aprovació definitiva al BOP número 93, de 16 de maig.  
La Junta de Govern va aprovar en data 18 d’abril de 2017 la convocatòria corresponent 
i va fixar el termini de presentació de sol·licituds del 15 de maig al 15 de juny de 2017.  
Les sol·licituds presentades per 48 ajuntaments es varen sotmetre a consideració de la 
comissió qualificadora corresponent el 18 de juliol de 2017 i l’atorgament de les 
subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern de l’1 d’agost de 2017, que 
va aprovar 40 subvencions per a despeses corrents, amb un import total de 
155.104,11 €, i 18 subvencions per a inversions, amb un import total de 104.895,89 €, 
per la qual cosa es va haver de redistribuir prèviament l’import de la convocatòria (que 
inicialment era de 130.000,00 € per a cada línia) i es van esgotar tots els crèdits 
assignats en la convocatòria. 
 
El termini que fixaven les bases per presentar les justificacions de les subvencions 
concedides acabava el 30 de novembre de 2017. 
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FIGURA 9. Evolució del nombre d’ajuts i dels imports concedits per a nevades, línia de despeses corrents 
 

 
FIGURA 10. Evolució del nombre d’ajuts i dels imports concedits per nevades, línia d’inversions 

6. Convenis de suport econòmic als consells comarcals 
 

Durant l’any 2017 s’ha mantingut la línia d’aportacions econòmiques de la Diputació als 
consells comarcals mitjançant convenis de col·laboració, però per primera vegada  
s’han inclòs en el pressupost de la Diputació com a subvencions nominatives. Els 
convenis de l’any 2017 amb cadascun dels consells varen ser aprovats per acords de la 
Junta de Govern del 7 de març de 2017. L’objecte dels convenis és el finançament de la 
prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica 
als municipis, i diverses actuacions en matèria de salut pública i de prevenció 
d’incendis. També es col·labora amb el finançament del transport escolar no obligatori, 
segons els imports comunicats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Els 
convenis de l’any 2017 també inclouen les quantitats que pel concepte de recaptació 
reben des de fa anys els consells comarcals de l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Gironès. 
 
L’import destinat pel Servei de Cooperació al finançament de la prestació general de 
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serveis d’assistència als municipis i diverses actuacions en matèria de salut pública es 
va fixar l’any 2017 en 3.321.654,00 € (500.000,00 € més que l’any anterior) i la seva 
distribució entre els 8 consells comarcals es va actualitzar i es va repartir una quantitat 
d’1.320.000,00 € en parts iguals entre tots els consells (amb un import de 165.000,00 € 
per a cadascun), i la quantitat restant en funció del nombre d’habitants, el nombre de 
municipis i la superfície de cada consell comarcal. 
 
El càlcul del repartiment de l’any 2017 va ser el següent: 
 

CONSELLS Part fixa Habitants 
Quota per 
habitants 

Municipis 
Quota per 
municipis 

Superf. 
km2 

Quota per 
superfície 

TOTAL  
Coop. 2017 

Alt 
Empordà 

165.000,00 139.838,00 124.130,15 68 208.123,05 1.357,50 156.101,62 653.354,82 

Baix 
Empordà 

165.000,00 132.355,00 117.487,71 36 110.182,79 701,70 80.689,88 473.360,38 

Cerdanya 165.000,00 14.438,00 12.816,20 11 33.666,96 250,60 28.816,99 240.300,15 

Garrotxa 165.000,00 56.063,00 49.765,51 21 64.273,29 734,60 84.473,11 363.511,91 

Gironès 165.000,00 184.993,00 164.212,94 27 82.637,09 575,60 66.189,39 478.039,42 

Pla Estany 165.000,00 31.536,00 27.993,60 11 33.666,96 262,80 30.219,89 256.880,45 

Ripollès 165.000,00 25.342,00 22.495,36 19 58.152,03 956,60 110.001,33 355.648,72 

Selva 165.000,00 167.085,00 148.316,53 25 76.515,83 962,90 110.725,78 500.558,14 

TOTALS 1.320.000,00 751.650,00 667.218,00 218 667.218,00 5.802,30 667.218,00 3.321.654,00 

 
El total d’aportacions incloses als convenis amb els consells comarcals per a l’any 2017, 
incloent-hi la part destinada a acords de recaptació (308.820,00 €), transport escolar 
(600.000,00 €) i prevenció d’incendis (50.000,00 €), va ser de 4.280.474,00 €, i es van 
incloure en el pressupost de la Diputació de l’any 2017 com a subvencions nominatives 
amb l’import corresponent a cada consell comarcal, amb el detall que segueix: 

PRESSUPOST 2017           

Orgànica Programa Econòmica Descripció 
  

Crèdits 

400 9430 46501 Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà 896.155,83 

400 9430 46502 Al Consell Comarcal del Baix Empordà 533.212,23 

400 9430 46503 Al Consell Comarcal de la Cerdanya 256.092,01 

400 9430 46504 Al Consell Comarcal de la Garrotxa 602.299,91 

400 9430 46505 Al Consell Comarcal del Gironès 591.767,17 

400 9430 46506 Al Consell Comarcal del Pla de l’Estany 319.770,35 

400 9430 46507 Al Consell Comarcal del Ripollès 377.505,72 

400 9430 46508 Al Consell Comarcal de la Selva 703.670,78 

Total           4.280.474,00 
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FIGURA 11. Distribució de les aportacions als consells comarcals 
 

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

7. Subvencions a les llars d’infants municipals 
 
Des de l’any 2013, ateses les dificultats financeres de la Generalitat, la Diputació ha 
assumit parcialment el pagament de les subvencions que la Generalitat satisfeia a les 
llars d’infants municipals. De comú acord amb la Generalitat, la Diputació va aprovar 
les bases i les convocatòries corresponents als cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015 i 2015-2016 amb un import per finançar de 875,00 € per alumne. 
L’any 2017, per acord del Ple del 18 d’abril de 2017, es van modificar les bases 
reguladores de les subvencions a les llars d’infants municipals per tal d’incloure-hi els 
ajuntaments acollits al Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles 
rurals que disposin del conveni corresponent amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. Com que no s’hi van presentar al·legacions en el període 
d’informació pública (BOP núm. 80, de 26 d’abril, i DOGC núm. 7365, de 9 de maig), 
l’acord de modificació va quedar elevat a definitiu i es va publicar el text íntegre de les 
bases al BOP número 115 de 16 de juny de 2017. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 16 de maig de 2017 va aprovar la 
convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva, i convocatòria única per a 
l’any 2017, amb un crèdit assignat de 5.500.000,00 €, que es finançaven amb 
2.900.000,00 € amb càrrec a l’exercici i 2.600.000,00 € amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2018. El termini de presentació de sol·licituds i la justificació es va establir del 
30 de juny al 29 de setembre de 2017.  
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Les 139 sol·licituds presentades pels ajuntaments es varen sotmetre a consideració de 
la comissió qualificadora corresponent el 31 d’octubre de 2017, i l’atorgament de les 
subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern del 14 de novembre de 
2017, en què es va aprovar subvencionar 138 llars d’infants municipals i 6.133 dels seus 
alumnes, amb un import total concedit de 5.349.289,09 €, dels quals 2.900.000,00 € 
eren amb càrrec al pressupost de l’any 2017, i la resta, 2.449.289,09 €, amb càrrec al 
pressupost del 2018. 
 
L’històric de les subvencions concedides és el que es mostra en el quadre següent: 
 

CURS NRE.  

LLARS INFANTS 

NRE. ALUMNES EQUIVALENTS 

SUBVENCIONATS 

IMPORT 

2012-2013 135 6.624    5.792.079,00 €  

2013-2014 134 6.405    5.604.375,00 €  

2014-2015 134 6.243    5.462.625,00 €  

2015-2016 136 6.071 5.299.691,17 € 

2016-2017 138 6.133 5.349.289,09 € 

 

 

 
 
FIGURA 12. Evolució de les subvencions a les llars d’infants 

8.  Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 
 
En la sessió plenària del 21 de febrer de 2017 es va aprovar un conveni de col·laboració 
amb la Generalitat de Catalunya per desenvolupar un nou Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local, que es va publicar al BOP número 56 del 21 de març de 
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2017. L’objecte del conveni era, com ja s’havia fet en anys anteriors, establir els 
mecanismes de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació per fer 
front a les necessitats financeres de molts ajuntaments gironins derivades dels deutes 
que hi tenia reconeguts la Generalitat en concepte del Fons de Cooperació Local i que 
estaven pendents de pagament a causa dels problemes de liquiditat de la seva  
tresoreria. D’acord amb el que preveu el conveni, la Diputació satisfaria directament als 
ajuntaments els imports prèviament comunicats per la Generalitat, per un import total 
de 15.856.823,97 €, i la Generalitat es comprometia a tornar els diners a la Diputació 
abans del 31 de desembre de 2017.  
Els 156 ajuntaments beneficiaris varen adoptar els corresponents acords d’adhesió al 
conveni, i alhora van cedir a la Diputació els crèdits que tenien reconeguts amb la 
Generalitat, el pagament dels quals ara assumia la Diputació. 
La gestió del conveni es va efectuar pel Servei de Cooperació, i les despeses assumides 
es van imputar en una aplicació pressupostària de nova creació, «Concessió de préstecs 
a curt termini a la Generalitat», amb un import de 15.856.823,97 €, que es va finançar 
mitjançant la generació de crèdits del mateix import per l’obligació de pagament de la 
Generalitat a la Diputació. 
La tramitació dels pagaments als ajuntaments es va fer en diferents lots, a mesura que 
es rebien les adhesions municipals, però a final del mes de maig de 2017 s’havien 
satisfet tots. 

9. Nou programa per a cementiris i serveis funeraris 
 
A partir d’un acord del Ple de la Diputació del 18 d’abril de 2017, es va efectuar una 
enquesta a tots els ajuntaments gironins per demanar informació sobre els cementiris i 
els serveis funeraris de cada municipi. L’enquesta va ser contestada de forma 
majoritària (216 ajuntaments d’un total de 221), i així es va posar de manifest l’interès 
municipal per aquest tema. 
La feina per crear un servei de suport i assessorament als ajuntaments en l’àmbit dels 
cementiris i dels serveis funeraris es va iniciar estudiant els serveis que ofereix la 
Diputació de Barcelona als ajuntaments de la seva demarcació i visitant el Consell 
Comarcal del Bages per tal de conèixer-ne l’aplicació informàtica de gestió dels 
cementiris. Seguidament es va acordar fer una prova pilot amb els ajuntaments 
d’Espolla i Ullastret, mitjançant els decrets d’11 de desembre de 2017 i de 12 de gener 
de 2018. Es van signar uns convenis de col·laboració per elaborar el prototip del servei i 
es van contractar dues empreses especialitzades en el sector, a partir del que establia 
el Decret de 18 de desembre, per elaborar l’inventari dels cementiris d’aquests 
municipis. 
El Ple de la Diputació del 20 de març de 2018 va aprovar el Pla de serveis d’assistència 
als municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris. 

10.  Comissió de Coordinació dels Serveis d’Assistència Tècnica 
 
Mitjançant la Resolució del president del 18 de febrer de 2012, es va crear una 
Comissió de Coordinació dels Serveis d’Assistència Tècnica. Durant l’any 2017, aquesta 
comissió s’ha reunit en 4 sessions, en què s’han examinat i acceptat 20 peticions d’ens 
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locals, de les quals 13 eren per al Servei d’Enginyeria i 7 per al d’Arquitectura, incloent-
n’hi 3 d’ens vinculats a la Diputació. 

11. Recursos humans i formació interna 
 

11.1. Recursos humans 
 
Quant als recursos humans, s’indiquen les característiques i incidències d’interès 
següents durant l’any 2017: 
 

- Josep Garriga exerceix des del mes de gener de 2009, data de la seva 
incorporació a la Diputació, les funcions de cap del Servei d’Assistència i 
Cooperació als Municipis, al qual durant l’any 2016 també van estar adscrits els 
serveis de Bon Govern, Transparència i Participació i d’Habitatge.  

- Els serveis d’Assistència i Cooperació han comptat amb els serveis d’Aurèlia 
Planas, cap de negociat; de Roser Malagelada, tècnica A2 funcionària en 
comissió de serveis de l’organisme autònom Xaloc, i d’Esther Casadevall, 
administrativa, amb una reducció d’un terç de la jornada durant uns mesos i en 
situació de baixa per ILT els darrers mesos de l’any. Els primers mesos de l’any 
2017 també hi va prestar servei l’auxiliar administrativa Montse Corney, que va 
cobrir un període de baixa d’Esther Casadevall. 

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

- En l’àmbit específic d’Habitatge s’ha comptat amb una tècnica, Anna Pla, que ha 
tingut suport administratiu des dels altres àmbits de gestió de l’àrea, i des del 
mes de maig de 2017, amb la dedicació específica de l’auxiliar administratiu 
Gerard Jou. 

- Mitjançant convenis amb la Universitat de Girona per a programes de 
cooperació educativa durant l’any 2017, es va disposar durant alguns mesos de 
les tasques efectuades pels estudiants Anaïs Varo, Elsa Carrasco, Sergi Urzay, 
Aleix Climent, Alliou Diallo i Roberto Fernández. 
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FIGURA 13. Organigrama de l’Àrea de Cooperació Local 
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11.2. Formació 
 

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

Nom Curs Durada Data Organitza Lloc 

Anna Brunsó 
Innovem els serveis 
públics  

1 21/02/2017 

Escola 
d’Administració 
Pública de 
Catalunya 

Barcelona 

Anna Brunsó 
El Registre de grups 
d’interès de Catalunya 
 

1 31/03/2017 
Centre Estudis 
Jurídics i Formació 
Especialitzada 

Barcelona 

Anna Brunsó 
Congrés de Govern 
Digital 

2 dies 25-26/01/17 AOC Barcelona 

Anna Brunsó 
Compartir coneixements: 
eines de comunicació per 
a l’Administració Local 

1 12/06/17 
Diputació de 
Girona 

Girona 

Anna Brunsó 
Jornada de Dades 
Obertes i Transparència 

1 15/06/2017 FMC Barcelona 

Anna Brunsó 
Administració electrònica 
i gestió de documents 
electrònics 

__ 
13/06-

13/07/17 
FMC i Centre 
Estudis Adams 

En línia 

Anna Brunsó 
Taller pràctic de l’edició 
del portal Seu-e 

1 13/12/17 
Diputació de 
Girona 

Girona 

Josep Garriga 
Jornada sobre la Llei de 
mesures de protecció del 
dret a l’habitatge 

1 17/02/17 

Escola 
d’Administració 
Pública de 
Catalunya 

Edifici de la 
Generalitat de 
Catalunya a 
Girona 

Josep Garriga 

Jornada: La 
remunicipalització o 
reinteriorització dels 
serveis públics locals i la 
seva problemàtica 

1 17/03/17 
Fundación 
Democracia y 
Gobierno Local 

Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Josep Garriga 
Jornada: Cementiris i 
serveis funeraris 

1 27/10/17 FMC 
Col·legi 
d’Arquitectes de 
Catalunya 

Roser Malagelada 
Viure a l’Administració 
amb entusiasme 

1 01/03/17 
Diputació de 
Girona 

Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Roser Malagelada 
Jornada sobre els 
convenis a l’administració 
local 

1 03/03/17 COSITAL 
Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Roser Malagelada 

Jornada: La 
remunicipalització o 
reinteriorització dels 
serveis públics locals i la 
seva problemàtica 

1 17/03/17 
Fundación 
Democracia y 
Gobierno Local 

Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Roser Malagelada 
El control municipal en la 
gestió indirecta dels 
serveis municipals 

2 dies (10 
hores) 

23 i 
25/10/2017 

FMC 
Adams 
Barcelona 

Roser Malagelada 
Jornada: Cementiris i 
serveis funeraris 

1 27/10/17 FMC 
Col·legi 
d’Arquitectes de 
Catalunya 

Roser Malagelada 
Curs sobre IVA: la seva 
aplicació a l’activitat dels 
ens locals 

1 15/12/17 COSITAL 
Casa de la 
Cultura de 
Girona 
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Roser Malagelada 
L’art de generar 
converses efectives i 
constructives 

3 
18, 19 i 

20/12/17 
Diputació de 
Girona 

Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Carmen Perxés 
Jornada sobre els 
convenis a l’administració 
local 

1 03/03/17 COSITAL 
Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Carmen Perxés 

Conferència sobre la 
implantació de 
programes de 
compliance i marcs 
d’integritat institucional. 
La prevenció del delicte 
en el sector públic 

1 08/06/17 FMC Barcelona-FMC 

Carmen Perxés 
Administració electrònica 
i gestió de documents 
electrònics 

__ 
13/06-

13/07/17 
FMC i Centre 
Estudis Adams 

En línia 

Carmen Perxés Curs d’atenció al públic 
2 dies (10 

hores) 
12-14/07/17 

Diputació de 
Girona 

Diputació de 
Girona 

Carmen Perxés 
Bridge. Construint ponts 
de relació entre persones 

2 dies 23/09/17 
Diputació de 
Girona 

Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Carmen Perxés 
Procediment 
administratiu 

__ 
25/09-

19/11/17 
FMC En línia 

Carmen Perxés 

Taller sobre les novetats 
de l’Ortografia catalana 
de l’Institut d’Estudis 
Catalans 

6 dies 
(tardes) 

13/11/17-
29/11/17 

AFEDAP i ACM 
Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Aurèlia Planas 
Viure a l’Administració 
amb entusiasme 

1 01/03/17 
Diputació de 
Girona 

Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Aurèlia Planas 
Bridge. Construint ponts 
de relació entre persones 

1 dia 22/09/17 
Diputació de 
Girona 

Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Pol Puigdomènech 
Congrés de Govern 
Digital 

2 dies 25-26/01/17 AOC Barcelona 

Pol Puigdomènech 
Curs de pressupostos 
participatius 

1 07/04/17 
Diputació de 
Girona 

Casa de la 
Cultura de 
Girona 

Pol Puigdomènech 
Jornades de 
Transparència i Bon 
Govern 

2 29-30/05/17 
AMB i Ajuntament 
de Barcelona 

Barcelona 

Pol Puigdomènech 

Administració Digital, 
Bon Govern i Innovació 
Organitzativa: reptes per 
als governs locals de les 
lleis 39 i 40/2015 

1 31/05/17 FMC Barcelona 

Pol Puigdomènech 
Compartir coneixements: 
eines de comunicació per 
a l’Administració Local 

1 12/06/17 
Diputació de 
Girona 

Girona 

Pol Puigdomènech 

Les organitzacions 
transparents. Jornada 
sobre Transparència i 
Gestió Pública de 
l’Urbanisme 

1 20/06/17 EAPC Barcelona 

Pol Puigdomènech Drinks & Soda 1 09/10/17 
Iniciativa Open 
Data Barcelona 

Barcelona 

Pol Puigdomènech 
Jornada sobre Dret 
d’Accés a la Informació 
Pública i LOPD 

1 29/11/17 EAPC Girona 

Pol Puigdomènech 
Taller pràctic de l’edició 
del portal de la Seu-e 

1 12/12/17 
Diputació de 
Girona 

Girona 
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12. Consignacions i execucions pressupostàries en el pressupost 
de l’any 2017 
 
S’adjunten en els dos annexos següents els imports de les consignacions 
pressupostàries assignades al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. La 
informació es detalla per aplicacions pressupostàries en dos quadres: el primer indica 
les consignacions pressupostàries inicials, les modificacions efectuades i els crèdits 
totals, i el segon quadre mostra l’execució del pressupost en les diferents fases.
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Annex 1. Consignacions pressupostàries 2017: inicials, modificacions i definitives 
 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials 
Modificacions de 

crèdit 
Crèdits 

extraord. 
Suplements 

Transf. 
positives 

Transf. 
negatives 

Romanents 
incorporats 

Crèdits 
generats ingr. 

Crèdits totals 

Crèdits totals 
sense 

incorporació 
romanents 

400 1610 65000 
Obres desplaçament canonades 
d’abastament aigua 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9290 22603 
Publicacions en diaris oficials Assist. i 
Coop. Municipis 

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

400 9290 22706 
Estudis i treballs tècnics Assist. i Coop. 
Municipis 

10.000,00 23.502,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 7.502,00 0,00 33.502,00 26.000,00 

400 9290 22199 
Subministraments diversos Assist. i 
Coop. Municipis 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

400 9340 82010 
Concessió de préstecs a c/t a la 
Generalitat de Cat. 

0,00 15.856.823,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.856.823,97 15.856.823,97 15.856.823,97 

400 9410 45000 
Pla Únic d’Obres i Serveis, Pla General 
- Manteniment 

2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 

400 9420 46204 Ajuts a ajuntaments suport financer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9420 46203 
Ajuts a ajunt. despeses corrents 
nevades i glaçades 

130.000,00 25.104,11 0,00 0,00 25.104,11 0,00 0,00 0,00 155.104,11 155.104,11 

400 9420 76202 
Ajuts extraord. a ajunt. per a 
inversions  

300.000,00 214.626,25 0,00 0,00 0,00 10.000,00 224.626,25 0,00 514.626,25 290.000,00 

400 9420 46201 
Fons de subvencions per a despeses 
corrents  

6.174.250,00 -708.111,18 0,00 0,00 0,00 740.085,28 31.974,10 0,00 5.466.138,82 5.434.164,72 

400 9420 76208 
Ajuts a ajuntaments per a inversions 
nevades i glaçades 

130.000,00 -25.104,11 0,00 0,00 0,00 25.104,11 0,00 0,00 104.895,89 104.895,89 

400 9420 76201 Fons de subvencions per a inversions  5.742.750,00 5.650.599,14 0,00 255.000,00 740.085,28 0,00 4.655.513,86 0,00 11.393.349,14 6.737.835,28 

400 9420 76200 Pla Únic d’Obres i Serveis, Pla Específic 2.735.893,51 2.829.884,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2.829.884,75 0,00 5.565.778,26 2.735.893,51 

400 9420 46200 
Ajuts a ajuntaments per a la prestació 
de serveis mun. 

4.400.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 4.394.000,00 4.394.000,00 

400 9420 76207 
Ajuts a ajuntaments per a inv. fin. 
sostenibles 2016  

0,00 163.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.165,00 0,00 163.165,00 0,00 

400 9420 46202 
Ajuts a ajunt. per a despeses corrents 
extraordinàries 

0,00 19.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.239,00 0,00 19.239,00 0,00 

400 9420 76205 
Pla Únic d’Obres i Serveis, Pla Específic 
ex. anteriors 

0,00 1.039.934,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.934,09 0,00 1.039.934,09 0,00 

400 9430 46501 Al Consell Comarcal Alt Empordà 896.155,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.155,83 896.155,83 

400 9430 46508 Al Consell Comarcal de la Selva 703.670,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703.670,78 703.670,78 

400 9430 76700 Ajuts a consorcis per a inversió  90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 

400 9430 46504 Al Consell Comarcal de la Garrotxa 602.299,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.299,91 602.299,91 
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Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials 
Modificacions de 

crèdit 
Crèdits 

extraord. 
Suplements 

Transf. 
positives 

Transf. 
negatives 

Romanents 
incorporats 

Crèdits 
generats ingr. 

Crèdits totals 

Crèdits totals 
sense 

incorporació 
romanents 

400 9430 46502 Al Consell Comarcal del Baix Empordà 533.212,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.212,23 533.212,23 

400 9430 46503 Al Consell Comarcal de la Cerdanya 256.092,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.092,01 256.092,01 

400 9430 46507 Al Consell Comarcal del Ripollès 377.505,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.505,72 377.505,72 

400 9430 46505 Al Consell Comarcal del Gironès 591.767,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.767,17 591.767,17 

400 9430 46506 Al Consell Comarcal del Pla de l’Estany 319.770,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.770,35 319.770,35 

403 1521 46201 
A l’Ajuntament de Salt - Habitatge 
Comunitats 

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 

403 1521 76200 
Ajuts a ajuntaments per a inversió 
Habitatge 

215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00 

403 1521 48000 
A Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Girona - Formació 

8.525,00 3.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.599,00 0,00 12.124,00 8.525,00 

403 1521 45000 
A la Generalitat Cat. Agència 
Habitatge - Habitatge social 

80.000,00 74.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400,00 0,00 154.400,00 80.000,00 

403 1521 22606 
Reunions, conferències i cursos 
Habitatge 

3.350,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 

403 1521 46200 Ajuts a ajuntaments Habitatge 210.000,00 168.499,29 0,00 0,00 0,00 1.840,00 170.339,29 0,00 378.499,29 208.160,00 

403 1521 46500 Ajuts a consells comarcals Habitatge 57.000,00 28.720,00 0,00 0,00 0,00 4.680,00 33.400,00 0,00 85.720,00 52.320,00 

403 1521 22706 Estudis i treballs tècnics Habitatge 44.500,00 4.020,00 0,00 0,00 4.020,00 0,00 0,00 0,00 48.520,00 48.520,00 

403 2310 22112 
Material il·luminació i elèctric. Prog. 
pobresa energètica 

0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

403 2310 62900 
Adquisició electrodomèstics i altres 
Prog. pobresa energètica 

0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 

403 2310 22199 
Altre material Prog. pobresa 
energètica 

0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

403 2310 22706 
Estudis i treballs tècnics Prog. pobresa 
energètica 

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

403 2310 46500 
Ajuts a consells comarcals Prog. 
pobresa energètica 

0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 

404 9240 22606 
Cursos Programa Bon Govern, 
Transparència i Part. 

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

404 9240 22706 
Estudis i treballs tècnics Bon Govern, 
Transp. i Part. 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 

404 9240 46200 
Ajuts a ajuntaments Bon Govern, 
Transp. i Participació 

75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

      Total 26.814.242,51 25.740.401,31 0,00 330.000,00 787.709,39 787.709,39 9.253.577,34 16.156.823,97 52.554.643,82 43.301.066,48 
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Annex 2. Consignacions pressupostàries 2017: crèdits definitius i execució pressupostària 
 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits totals Retencions 
Desp. 

autoritzades 
Disposicions o 
compromisos 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments fets 

400 1610 65000 Obres desplaçament canonades d’abastament aigua  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9290 22603 Publicacions en diaris oficials Assist. i Coop. Municipis 1.500,00 0,00 2.003,40 2.003,40 2.003,40 2.003,40 

400 9290 22706 Estudis i treballs tècnics Assist. i Coop. Municipis 33.502,00 0,00 30.874,50 30.874,50 6.939,35 6.939,35 

400 9290 22199 Subministraments diversos Assist. i Coop. Municipis 1.000,00 0,00 371,56 371,56 371,56 371,56 

400 9340 82010 Concessió de préstecs a c/t a la Generalitat de Cat. 15.856.823,97 15.856.823,97 15.856.823,97 15.856.823,97 15.856.823,97 15.856.823,97 

400 9410 45000 Pla Únic d’Obres i Serveis, Pla General - Manteniment 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 

400 9420 46204 Ajuts a ajuntaments suport financer 0,00 0,00 6.433,43 6.433,43 6.433,43 6.433,43 

400 9420 46203 Ajuts a ajunt. despeses corrents nevades i glaçades 155.104,11 0,00 155.104,11 155.104,11 150.327,96 139.203,28 

400 9420 76202 Ajuts extraord. a ajunt. per a inversions  514.626,25 0,00 495.922,37 495.922,37 298.453,30 298.453,30 

400 9420 46201 Fons de subvencions per a despeses corrents  5.466.138,82 0,00 5.466.138,82 5.466.137,62 5.433.581,26 5.007.148,20 

400 9420 76208 Ajuts a ajuntaments per a inversions nevades i glaçades 104.895,89 0,00 104.895,89 104.895,89 91.592,73 89.436,74 

400 9420 76201 Fons de subvencions per a inversions  11.393.349,14 0,00 11.412.049,14 11.412.049,14 6.092.947,03 5.204.613,92 

400 9420 76200 Pla Únic d’Obres i Serveis, Pla Específic 5.565.778,26 0,00 5.565.778,26 4.185.969,51 2.962.382,15 2.749.008,25 

400 9420 46200 Ajuts a ajuntaments per a la prestació de serveis mun. 4.394.000,00 0,00 4.299.691,17 4.299.691,17 4.289.255,20 4.045.433,07 

400 9420 76207 Ajuts a ajuntaments per a inv. fin. sostenibles 2016  163.165,00 0,00 163.165,00 163.165,00 156.164,15 156.164,15 

400 9420 46202 Ajuts a ajunt. per a despeses corrents extraordinàries 19.239,00 0,00 106.465,00 106.465,00 103.800,16 103.800,16 

400 9420 76205 Pla Únic d’Obres i Serveis, Pla Específic ex. anteriors 1.039.934,09 22.738,01 1.017.196,08 706.343,48 533.476,74 463.476,74 

400 9430 46501 Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà 896.155,83 0,00 896.155,83 896.155,83 896.155,83 896.155,83 

400 9430 46508 Al Consell Comarcal de la Selva 703.670,78 0,00 703.670,78 703.670,78 703.670,78 703.670,78 

400 9430 76700 Ajuts a consorcis per a inversió  90.000,00 0,00 90.000,00 67.954,71 0,00 0,00 

400 9430 46504 Al Consell Comarcal de la Garrotxa 602.299,91 0,00 602.299,91 602.299,91 602.299,91 602.299,91 

400 9430 46502 Al Consell Comarcal del Baix Empordà 533.212,23 0,00 533.212,23 533.212,23 533.212,23 533.212,23 

400 9430 46503 Al Consell Comarcal de la Cerdanya 256.092,01 0,00 256.092,00 256.092,00 256.092,00 256.092,00 

400 9430 46507 Al Consell Comarcal del Ripollès 377.505,72 0,00 377.505,72 377.505,72 377.505,72 377.505,72 

400 9430 46505 Al Consell Comarcal del Gironès 591.767,17 0,00 591.767,17 591.767,17 591.767,17 591.767,17 

400 9430 46506 Al Consell Comarcal del Pla de l’Estany 319.770,35 0,00 319.770,35 319.770,35 319.770,35 319.770,35 

403 1521 46201 A l’Ajuntament de Salt - Habitatge Comunitats 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

403 1521 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió Habitatge 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 



26 
 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits totals Retencions 
Desp. 

autoritzades 
Disposicions o 
compromisos 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments fets 

403 1521 48000 A Col·legi d’Arquitectes Catalunya Girona - Formació 12.124,00 0,00 12.124,00 12.124,00 1.347,50 1.347,50 

403 1521 45000 A Generalitat Cat. Agència Habitatge - Habitatge social 154.400,00 0,00 154.400,00 154.400,00 74.400,00 74.400,00 

403 1521 22606 Reunions, conferències i cursos Habitatge 5.850,00 0,00 2.558,44 2.558,44 2.558,44 1.758,44 

403 1521 46200 Ajuts a ajuntaments Habitatge 378.499,29 0,00 378.499,29 378.499,28 258.304,41 248.585,79 

403 1521 46500 Ajuts a consells comarcals Habitatge 85.720,00 0,00 85.720,00 85.720,00 55.610,00 40.450,00 

403 1521 22706 Estudis i treballs tècnics Habitatge 48.520,00 0,00 51.527,71 51.527,71 43.894,76 34.990,37 

403 2310 22112 Material il·luminació i elèctric Prog. pobresa energ. 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

403 2310 62900 Adquisició electrodomèstics i altres Prog. pobresa energètica 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

403 2310 22199 Altre material Prog. pobresa energètica 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

403 2310 22706 Estudis i treballs tècnics Prog. pobresa energètica 35.000,00 13.801,00 29.572,20 29.572,20 29.572,19 29.572,19 

403 2310 46500 Ajuts a consells comarcals Prog. pobresa energètica 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

404 9240 22606 Cursos programa Bon Govern, Transparència i Part. 15.000,00 0,00 4.760,20 4.760,20 4.760,20 4.220,20 

404 9240 22706 Estudis i treballs tècnics Bon Govern, Transp. i Part. 10.000,00 0,00 10.817,40 10.817,40 10.817,40 5.408,70 

404 9240 46200 Ajuts a ajuntaments Bon Govern, Transp. i Participació 150.000,00 0,00 150.000,00 136.454,98 56.580,95 54.931,99 

      Total 52.554.643,82 16.158.362,98 52.248.365,93 50.522.113,06 42.852.872,23 40.955.448,69 

 

 


