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NÚM.: 122 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 18 de desembre 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  Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents/a  Josep Fermí Santamaria i Molero 
 Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats/diputades Carlos Álvarez i González 
 Jordi Camps i Vicente 
 Josep Ma Corominas i Barnadas 
 Lluís Costabella i Portella 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Joaquim Felip i Gayolà 
 Albert Gómez i Casas 
 Pere Maluquer i Ferrer 
 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 
 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 
Interventora Núria Josa i Arbonés 
Diputats/des que excusen: Josep Antoni Frias i Molina 
 Lluís Sais i Puigdemont 
ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions 

ordinària i extraordinària anteriors, que varen tenir lloc el dia 27 de novembre de 
2018. 

2. Decrets corresponents al mes de novembre de 2018.  
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 

   PLE122/000011/2018-PPRES; Proposta Presidència, Resolució de 
Presidència número 2839 de data 13-12-18, d'aprovació de la modificació de 
clàusules dels convenis aprovats pel Ple de 16-10-18, amb el Departament 
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de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, d'encàrrec de gestió de 
diversos serveis. (Exp. 2018/8476) 

4. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
5. PLE122/000108/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del model de compte justificatiu de l'aportació 
econòmica que reben els grups polítics de la Diputació de Girona pel període 
que correspongui. (Exp. 2018/7745) 

6. PLE122/000109/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. (Exp. 2018/9460) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
7. PLE122/000057/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 

(014): Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions de la 
Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal i de prevenció 
d'incendis forestals. (Exp. 2018/8773) 

8. PLE122/000058/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Aprovació del text del conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona i el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica. (Exp. 2018/8536) 

9. PLE122/000062/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària 
(013): Aprovació inicial del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un 
tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme 
municipal de Monells. (Exp. 2018/8401) 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN 
10. PLE122/000003/2018-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon 

Govern; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació inicial de les 
bases generals i específiques reguladores de subvencions del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2019. (Exp. 2019/9435) 

COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 
BENESTAR 
11. PLE122/000012/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 

Cooperació Esportiva (026): Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l'acció de promoció 
i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines. (Exp. 2018/9338) 

JUNTA DE PORTAVEUS 
12. PLE122/000021/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups 

PDeCAT, ERC; PSC i IdS, de suport a les persones afectades per l'estafa 
d'iDental. (2018/ 9460) 

13. MOCIONS D’URGÈNCIA 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions 

ordinària i extraordinària anteriors, del dia 27 de novembre de 2018. 
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S’aprova, per unanimitat, l’acta de les sessions ordinària i extraordinària, que varen 
tenir lloc el dia 27 de novembre de 2018, prèviament trameses als senyors diputats i a 
les senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de novembre de 2018.  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de novembre de 2018 numerats del 
núm. 2343 al núm. 2678. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 

 PLE122/000011/2018-PPRES; Proposta Presidència; Resolució de 
Presidència número 2839 de data 13-12-18, d'aprovació de la modificació 
de clàusules dels convenis aprovats pel Ple de 16-10-18, amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, 
d'encàrrec de gestió de diversos serveis. (Exp. 2018/8476) 

 
La Presidència proposa la ratificació de la Resolució número 2839 de 13 de desembre 
de 2018, del tenor següent:  

 
“Per acord de sessió del Ple de data 16 d’octubre de 2018 es varen aprovar quatre 
convenis entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, relatius a encàrrecs de gestió dels següents serveis: 
1) Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i 
per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès (CN/3826) (Exp. 2018/8476). 
2) Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt 
Empordà (CN/3827) (Exp. 2018/8472). 
3) Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i 
per als seus fills i filles a les comarca del Gironès (CN/3828) (Exp. 2018/8467). 
4) Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès (CN/3829) (Exp. 
2018/8458). 
Les clàusules reguladores de les obligacions del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, les trobem a les clàusules terceres dels convenis respectius, el 
contingut de les quals es reprodueix tot seguit:  
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
El pressupost referit a un període de 10 mesos per a la prestació Servei d’Intervenció 
Especialitzada al Gironès és de 231.250,00 euros (IVA exempt).” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
El pressupost referit a un període de 10 mesos per a la prestació Servei Tècnic de 
Punt de Trobada de Figueres és de 70.380,00 euros (IVA exempt).” 
La clàusula que afecta al Servei d’Acolliment i Recuperació a la comarca del Gironès 
es va modificar i quedà aprovada en el Ple del dia 27 de novembre amb el redactat 
següent: 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant 
la Direcció General de Famílies 
(...) 1. El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la prestació Servei 
d’Acolliment i Recuperació a la Comarca del Gironès és de 85.115,31 euros (IVA 
exempt) pel període comprès entre l’1 de novembre de 2018 i el 31 de desembre de 
2018.” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
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1. El pressupost referit a un període de 10 mesos per a la prestació Servei Tècnic de 
Punt de Trobada de Girona és de 100.690,00 euros (IVA exempt).” 
Amb posterioritat, la responsable del servei de Prestacions econòmiques i 
subvencions de la Generalitat, requereix a aquesta Diputació un canvi de redactat de 
les clàusules terceres dels respectius convenis, en el sentit que s’expressa a 
continuació: 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la prestació Servei d’Intervenció 
Especialitzada al Gironès és de 46.250,00 euros (IVA exempt).” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la prestació Servei Tècnic de Punt 
de Trobada de Figueres és de 14.076,00 euros (IVA exempt).” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant 
la Direcció General de Famílies 
(...) 1. El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la prestació Servei 
d’Acolliment i Recuperació a la comarca del Gironès és de 85.115,31 euros (IVA 
exempt).” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
1. El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la prestació Servei Tècnic de 
Punt de Trobada a la comarca del Gironès és de 20.138,00 euros (IVA exempt).” 
Atès que cal adequar el nou redactat que afecta la clàusula tercera de cadascun del 
convenis mitjançant les modificacions proposades, en els termes anteriorment 
expressats. 
Atès que cal afegir, a la clàusula primera del primer paràgraf, del conveni d’encàrrec 
de gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada  per a dones que pateixen violència 
masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, el següent text: “El 
conveni s’acompanya d’un annex pel qual s‘estableix el plec de condicions tècniques 
del SIE a la comarca del Gironès.” 
Atès que cal modificar l’annex del conveni del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la 
ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, a l’apartat V allà on diu: “SUMAR S.L.” 
ha de dir: “de la Diputació de Girona”. 
Atès que cal modificar l’annex del conveni del Servei d’Acolliment i Recuperació per a 
dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del 
Gironès, a l’apartat V allà on diu: “El servei d’acolliment s’ha de prestar a la comarca 
del Gironès a l’equipament que, a aquest efecte, el Departament té ubicada a la 
població que s’indicarà”, ha de dir: “El servei d’acolliment s’ha de prestar a la comarca 
del Gironès a l’equipament que, a aquest efecte, es posarà a disposició de la 
Diputació de Girona”. 
Atès que aquestes modificacions cal contemplar-les en un àmbit d’una rectificació a 
l’empara de l’article 109, de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i que la modificació proposada 
no afecta al seus respectius desenvolupaments en els termes anteriorment pactats i 
que es mantenen. 
Per tot l’exposat 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. MODIFICAR les clàusules dels convenis d’encàrrec de gestió aprovats pel Ple 
en data 16 d’octubre de 2018 entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat i aquesta Diputació, dels serveis següents: Servei 
d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les 
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seves filles i fills a la comarca del Gironès (CN/3826); Servei Tècnic de Punt de 
Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà (CN/3827); Servei 
d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus 
fills i filles a les comarca del Gironès (CN/3828) i Servei Tècnic de Punt de Trobada a 
la comarca del Gironès (CN/3829), amb la substitució del precepte en els  termes 
següents: 
Allà on diu: 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
El pressupost referit a un període de 10 mesos per a la prestació Servei d’Intervenció 
Especialitzada al Gironès és de 231.250,00 euros (IVA exempt).” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
El pressupost referit a un període de 10 mesos per a la prestació Servei Tècnic de 
Punt de Trobada de Figueres és de 70.380,00 euros (IVA exempt).” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant 
la Direcció General de Famílies 
(...) 1. El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la prestació Servei 
d’Acolliment i Recuperació a la Comarca del Gironès és de 85.115,31 euros (IVA 
exempt) pel període comprès entre l’1 de novembre de 2018 i el 31 de desembre de 
2018.” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
1. El pressupost referit a un període de 10 mesos per a la prestació Servei Tècnic de 
Punt de Trobada de Girona és de 100.690,00 euros (IVA exempt).” 
Ha de dir: 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la prestació Servei d’Intervenció 
Especialitzada al Gironès és de 46.250,00 euros (IVA exempt).” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la prestació Servei Tècnic de Punt 
de Trobada de Figueres és de 14.076,00 euros (IVA exempt).” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant 
la Direcció General de Famílies 
(...) 1. El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la prestació Servei 
d’Acolliment i Recuperació a la comarca del Gironès és de 85.115,31 euros (IVA 
exempt).” 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
1. El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la prestació Servei Tècnic de 
Punt de Trobada a la comarca del Gironès és de 20.138,00 euros (IVA exempt).” 
Cal afegir a la clàusula primera, al primer paràgraf del conveni d’encàrrec de gestió 
del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i 
per a les seves filles i fills a la comarca del gironès, el següent text: “El conveni 
s’acompanya d’un annex pel qual s‘estableix el plec de condicions tècniques del SIE a 
la comarca del Gironès.” 
Cal modificar l’annex del conveni del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de 
Figueres i comarca de l’Alt Empordà, a l’apartat V allà on diu: “SUMAR S.L.” ha de dir: 
“de la Diputació de Girona”. 
Atès que cal modificar l’annex del conveni del Servei d’Acolliment i Recuperació per a 
dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del 
Gironès, a l’apartat V allà on diu: “El servei d’acolliment s’ha de prestar a la comarca 
del Gironès a l’equipament que, a aquest efecte, el Departament té ubicada a la 
població que s’indicarà”, ha de dir: “El servei d’acolliment s’ha de prestar a la comarca 
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del Gironès a l’equipament que, a aquest efecte, es posarà a disposició de la 
Diputació de Girona”. 
Segon. PUBLICAR el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració  de la Generalitat, als efectes de 
fer-lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, (en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
Tercer. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya. 
Cinquè. RATIFICAR aquest decret pel Ple d’aquesta Diputació.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que és la ratificació 
d’una resolució de la Presidència del 13 de desembre, d’aprovació de la modificació 
de clàusules dels convenis aprovats pel ple del 13 d’octubre, amb el Departament de 
Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat, d’encàrrec de gestió de diversos 
serveis. Hi ha unes petites rectificacions que ens ha fet el Departament de Treball 
amb posterioritat a l’aprovació per aquesta sessió plenària. Si us plau, senyor 
secretari, si vol fer esment de les mateixes. 
El secretari general de la corporació manifesta que són les que consten a la pàgina 5 
de la preacta, que ja s’especifica allà on diu «Ha de dir», que són algunes quantitats 
que es modifiquen, de precisió. I també a la pàgina 6, que es modifica respecte a allà 
on diu «Sumar» ha de dir «de la Diputació de Girona» i el servei on s’ha de prestar. 
Bé, són petites correccions de frases però que en el context del que són els convenis 
no en modifiquen la part substancial. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta que d’acord amb allò que vam votar 
en el seu dia en aquest ple, avui el grup de la CUP farem una abstenció. En aquell 
moment no se’ns va respondre cap dels principals punts que vam posar sobre la 
taula, que són les condicions laborals dels treballadors i les treballadores en aquest 
àmbit que a nosaltres en han expressat que son profundament precàries per la realitat 
i la feina que fan per tant sí que és un tema que ens agradaria deixar sobre la taula i 
que ens agradaria que en algun moment hi hagués alguna proposta per millorar la 
qualitat laboral d’aquestes treballadores.  
 
S’APROVA per 23 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència a actes representatius: 
 A Girona, als actes de cloenda de la celebració del Mil·lenari del Monestir de Sant 

Daniel.  
 A Suïssa, a la presentació de destinació de les comarques gironines i a la reunió 

del Comitè Olímpic Internacional. 
 A Brussel·les, a la inauguració de l’exposició “Pompeu Fabra. Una llengua 

completa”. 
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 A Girona, a la conferència “Model Girona”. 
 A Girona, al partit de bàsquet de l’UNI Girona. 
 A Girona, als actes de la Marató de TV3 “La investigació dóna vida”. 
 A Girona, a la videoconferència “Donem veu a.... Molt Honorable Sr. Carles 

Puigdemont”. 
 
Visites: 
 Al despatx de presidència amb els alcaldes de Sant Joan de les Abadesses, Sant 

Julià de Ramis, Sant Feliu de Guíxols, Garrigàs, Riudarenes, Sant Feliu de 
Buixalleu, Castellfollit de la Roca, Santa Cristina d’Aro, Pardines, Brunyola, 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Massanes i el president del 
Consell Comarcal de La Selva. 

 A Olot, en visita a territori. 
 Entitats i particulars: 10. 
 
Reunions de treball:  
 Ple extraordinari de Pressupostos 2019. 
 Junta de Govern. 
 A la reunió del Jurat dels Premis G! de comunicació.  
 Junta de Portaveus. 
 Consell d’Administració del Patronat de Turisme.  
 Consell Assessor General del Patronat de Turisme. 
 Roda de premsa de presentació de la col·laboració de la Diputació de Girona a 

l’Espai Cràter. 
 Entrevista amb els representants de VOLCANO GROUP. 
 
S’incorpora al Ple el diputat senyor Jordi Camps i Vicente.  
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
 

5. PLE122/000108/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Presidència (001): Aprovació del model de compte justificatiu de 
l'aportació econòmica que reben els grups polítics de la Diputació de 
Girona pel període que correspongui. (Exp. 2018/7745) 

 
“D’acord amb l’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, el Ple de la Diputació de Girona, amb càrrec als pressupostos anuals, 
assigna als grups polítics de la corporació una dotació econòmica d’acord amb un 
component fix, idèntic per a tots els grups i un altre de variable en funció del nombre 
de membres de cadascun d’ells, dins dels límits que, en el seu cas, s’estableixi amb 
caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l’Estat i sense que es pugui 
destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus de servei de la 
corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actiu fixes de caràcter 
patrimonial. 
 
Aquestes quantitats es fan efectives amb caràcter anual durant el mes de gener de 
cada exercici econòmic, llevat de l’any en què es produeixi la renovació de la 
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corporació que es prorratejaran, computant-se fins al dia de la presa de possessió de 
la corporació entrant. La justificació de les quantitats percebudes en aquest any i el 
possible reintegrament de les quantitats no justificades, s’haurà de fer dins del termini 
de 15 dies, des de la presa de possessió de la corporació entrant.  
 
A més, els grups polítics han de portar una comptabilitat específica de la dotació que 
reben, que posaran a disposició del Ple de la Corporació, sempre que aquest ho 
demani. 
 
El Ple extraordinari i urgent del 15 de juliol de 2015, a l’acord 4 i referit a la dotació 
dels grups polítics s’estableix “Totes les aportacions hauran de ser justificades, 
reintegrant a la Diputació les quantitats no justificades. Per percebre un nou lliurament 
per aquest concepte, s’haurà d’haver justificat l’anterior. La justificació s’efectuarà 
amb els models definits per la corporació”. 
 
L’article 69.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, estableix que “les administracions públiques tindran 
permanentment publicats i actualitzats models de declaració responsable i de 
comunicació, fàcilment accessibles als interessats”. És per aquest motiu, que a la 
Diputació de Girona li correspon aprovar un model de compte justificatiu de l’aportació 
econòmica per als grups polítics d’aquesta Diputació per tal de facilitar als beneficiaris 
la justificació necessària i obligada de l’assignació econòmica rebuda per al període 
que correspongui.  
 
Atès el que estableix 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 la Llei general 
de subvencions, l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
que estableixen les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona i el 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
D’acord amb els antecedents, les revisions tècniques amb valoració favorable per part 
de la Intervenció General i de la Tresoreria, i l’informe del centre gestor de 
Presidència, i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el model de compte justificatiu de l’aportació econòmica que reben 
els grups polítics de la Diputació de Girona pel període que correspongui (Exp. 
2018/7745). El model és el que segueix: 
 

“COMPTE JUSTIFICATIU DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA 
AL GRUP POLÍTIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 
Grup:  
Exercici:  

 
[Nom i cognoms], amb DNI [Núm. DNI], en qualitat de president/a del grup polític 
[Nom del grup], de la Diputació de Girona, amb CIF [Núm. CIF] 
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DECLARO: 
 
Primer. Que el grup [Nom del grup] ha rebut de la Diputació de Girona l’aportació 
econòmica prevista a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, per a l’exercici [Any], per al període [Expressió del període] i per 
[Import] euros. Aquest import s’ha destinat a les despeses de funcionament del grup 
que figuren detallades a continuació: 
 
Relació de despeses: 
Data Proveïdor Núm. factura Concepte Import € 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Total despeses   

 
Relació de tots els ingressos:  

Data Procedència Concepte Import € 
    
    
    
    
Total ingressos   
  
Saldo final ( ingressos-despeses)  

 
Segon. Que aquesta aportació no s’ha destinat al pagament de remuneracions de 
personal de cap tipus al servei de la Diputació, ni a l’adquisició de béns que puguin 
constituir actius fixos de caràcter patrimonial ni a d’altres no permesos per la 
legislació vigent. 
 
Tercer. Que el grup porta una comptabilitat específica d’aquesta dotació i es 
compromet a custodiar tota la documentació per un període mínim de 6 anys, i a 
posar-la a disposició del Ple de la Diputació sempre que aquest òrgan li ho demani. 
 
Quart. Que s’autoritza la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social a 
l’efecte de comprovar que aquest grup polític està al corrent de les seves obligacions 
amb aquests organismes.  
 
Cinquè. Que en virtut de la documentació que custodia el grup i, d’acord amb aquesta 
declaració: 
 

S’ha justificat la totalitat de l’aportació i no procedeix la devolució ni la 
compensació de cap import. 
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El grup va realitzar la devolució de [Import] euros a la Tresoreria de la Diputació 
en [Data], corresponent a la part de l’aportació no justificada. 

 
Se sol·licita compensar l’import no justificat de [Import] euros amb l’aportació 

que correspon fer efectiva l’exercici [Any]. 
 
[Lloc i data] 
[Signatura]” 
 
SEGON. Aquest model de compte justificatiu tindrà efectes a partir del dia 1 de gener 
de 2019. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord als grups polítics de la Diputació de Girona. 
 
QUART. Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona.” 
 
La vicepresidenta tercera senyora M. Àngels Planas presenta la proposta de la 
Comissió que presideix i manifesta que, al ple del juliol del 2015 l’acord 4, referit a la 
dotació dels grups polítics, estableix literalment que totes les aportacions hauran de 
ser justificades, reintegrant la Diputació les quantitats no justificades. Per percebre un 
nou lliurament per a aquest concepte s’haurà d’haver justificat l’anterior i la justificació 
s’ha d’efectuar en el model definit per la Corporació i l’article 69.5 de la Llei 39/2015 
de procediment administratiu estableix que les administracions públiques tindran 
permanentment publicats i actualitzats els models de declaració responsable. I és per 
aquest motiu que a la Diputació de Girona li correspon aprovar un model de compte 
justificatiu de l’aportació econòmica dels grups polítics d’aquesta Diputació i el model 
que s’adjunta a aquesta proposta és el que avui portem a aprovació i que ja serà la 
justificació de l’any 2018. 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta que el grup de la CUP en 
aquest punt, farem una abstenció perquè en diversos moments d’aquesta legislatura, 
de que ja estem enfilant la recta final, hem expressat que ens semblava o no estàvem 
d’acord ni amb el cartipàs que en el seu moment va aprovar les partides econòmiques 
que tenien els grups d’aquesta Diputació, que vosaltres consideràveu que eren 
excessives per a l’activitat que creieu que s’ha demostrat que fan els mateixos grups 
en el dia a dia; el nostre, el primer. No és una qüestió només de crítica del que fan els 
altres sinó que l’activitat dels grups és substancialment menor a la que les partides 
pressupostàries pensades en el seu moment. Això avui ens porta a fer una abstenció 
però també ens hi porta un altre element que hem posat sobre la taula durant aquesta 
legislatura, que és que la transparència en aquest sentit i en aquestes partides, i en 
les despeses, malgrat complim la llei, com deia ara la senyora Planas, nosaltres 
creiem que ens queda molt de camí per recórrer en com transmetre aquests diners 
com se’ls estan gastant els respectius grups. Creiem que estem fent els mínims quan 
podríem fer màxims, quan podríem ser pioners, i que per tant, nosaltres avui creiem 
que això és un simple tràmit quan el que hauríem d’estar fent és una proposta 
realment integral que millorés la transparència d’aquesta Diputació. 
El president senyor Miquel Noguer intervé i puntualitza que en tot cas dir que, malgrat 
que aprovem el model, cada grup ha anat presentant les seves justificacions al llarg 
dels anys de la legislatura, per tant, passaríem a la valoració d’aquest punt.  
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S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
6. PLE122/000109/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 
(Exp. 2018/9460) 

 
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 DE SANT PERE PESCADOR  
 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

Cànon ocupació zona marítim terrestre  
IAE 
IBI urbana 
IBI rústica 
IVTM 
IVTNU 
Impost vedats caça i pesca  
Neteja solars 
Llar d’infants 
Taxes-expedients-llicències  
Taxa Rètols-senyals-publicitat 
Preu públic cursos pavelló-casal 
Amarrador embarcador municipal 
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Altres taxes i preus públics 
 
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE: 

Contribucions especials  
Taxa ocupació via pública 
Taxa mercat 
 

Data Plenari: 28/11/2018 
 
SEGON 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 
 
7. PLE122/000057/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de les 
subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal 
i de prevenció d'incendis forestals. (Exp. 2018/8773) 

 
“El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora l’eix 
estratègic “Gestió forestal sostenible i Prevenció d'incendis forestals”, amb l’objectiu 
de donar suport als ajuntaments i a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les 
comarques gironines per a actuacions forestals.  
Aquest eix es concreta, entre altres, amb les línies següents: 
 
Línia de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 

silvícoles de millora. 
Línia de suport a les agrupacions de defensa forestal de les comarques gironines. 
Línia de suport als ajuntaments per a actuacions en camins forestals i la prevenció 

d'incendis forestals; les actuacions en camins forestals es canalitzen actualment 
mitjançant les subvencions del fons de cooperació local i les actuacions de 
prevenció d’incendis es concreten en suport per a la redacció dels plans de 
prevenció d’incendis forestals i el suport als ajuntaments de menys de 1.000 
habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, 
zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 
22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, 
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals. 

Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal 
conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de biomassa. 

 
Aquestes línies es desenvolupen mitjançant convocatòria pública de subvencions en 
la modalitat oberta. 
 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, dóna suport a la gestió forestal sostenible de les forests comunals i/o 
municipals; per altra banda, en exercici de la seva competència en prevenció 
d’incendis de municipis de menys de 20.000 habitants, dóna suport a les actuacions 
en prevenció d’incendis dels ajuntaments, de les Agrupacions de Defensa Forestal i 
de les associacions de propietaris forestals. 
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Aquestes bases tenen per finalitat contribuir a la viabilitat econòmica de la gestió 
forestal sostenible de boscos de titularitat municipal; ampliar la xarxa de rodals de 
boscos a evolució lliure que abasti fins el 5% de la superfície forestal de les 
comarques gironines, donar suport als ajuntaments en actuacions de custòdia de 
boscos de titularitat privada amb objectius de conservació; donar suport a la 
realització d’altres actuacions de millora forestal previstes en el programa anual de 
millores; incentivar la creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics 
conreus o pastures; millorar les infraestructures per al foment de la ramaderia 
extensiva; donar suport al funcionament de les ADF i a llurs treballs de prevenció 
d'incendis forestals planificades en els plans de prevenció d'incendis i contribuir a la 
viabilitat dels treballs de prevenció d'incendis que no generen ingressos per fomentar 
l'execució dels plans de prevenció d'incendis i el compliment de la normativa en 
aquesta matèria; a més, promouen la gestió forestal conjunta de finques forestals per 
incidir amb major rellevància en la prevenció d’incendis forestals i la utilització de la 
biomassa com a font energètica renovable. 
 
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 per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals. 
 
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 subvencions per a 
actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, que es transcriuen 
literalment a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
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 de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
per al finançament d’actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals. 
La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és fomentar les línies 
següents: 

1.  Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 
silvícoles de millora. 

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. 
3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de 

manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les 
interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. 

4.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió 
forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de 
biomassa. 
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A efectes de la Línia 3 d'aquestes bases s'entén per: 
a) Franja perimetral: franja de terreny al voltant de nuclis i urbanitzacions, amb 

una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb una massa 
arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s’estableixen 
en el Decret 123/2005. Aquestes franges exteriors de protecció han d’estar 
definides en un projecte executiu aprovat per l’Ajuntament. 

b) Parcel·la interior municipal: terreny  de la urbanització o del nucli de població 
que no està edificada i que és de propietat municipal. Aquestes parcel·les 
s’han de situar en sòls urbans o urbanitzables segons el planejament 
urbanístic del municipi. 

c) Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda. 
d) Polígon obligat: àmbit interior del nucli de població o de la urbanització definit 

en el projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de 
prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes. 

e) Obertura: Aclarides i/o selecció de tanys, podes, estassada de sotabosc i 
eliminació de restes. 

f) Manteniment: Estassa de sotabosc i eliminació de restes. 
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. 
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible: 

a.1) Crear, mitjançant un conveni, reserves forestals destinades a la conservació 
de boscos singulars d’espècies no exòtiques que es deixin a evolució natural 
durant un període de 25 anys. El concepte finançat són els aprofitaments no 
realitzats durant aquest període. A aquest efecte, es compensaran els 
ingressos no obtinguts en funció de la producció del rodal corresponent en el 
període establert anteriorment. L'import de la subvenció obtinguda haurà de 
ser incorporat al fons de millores de l'any següent. 

a.2) Ampliar, mitjançant un conveni, la superfície de reserves forestals destinades 
a la conservació de boscos singulars, creades anteriorment per conveni amb la 
Diputació de Girona, creant una nova zona de reserva adjacent a la primera, 
durant un període de 25 anys. El concepte finançat són els aprofitaments no 
realitzats durant aquest període. A aquest efecte, es compensaran els 
ingressos no obtinguts en funció de la producció del rodal corresponent en el 
període establert anteriorment. L'import de la subvenció obtinguda haurà de 
ser incorporat al fons de millores de l'any següent. 

b) Millora i manteniment d’infraestructures i instal·lacions per al foment de la 
ramaderia extensiva.* 

c) Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics conreus o pastures. 
Per comprovar-ne la preexistència s'agafarà com a referència la informació 
cadastral i la fotografia aèria del vol americà de l'any 1956. 
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d) Redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit 
municipal o supramunicipal.  

e) Actuacions de custòdia de boscos de titularitat privada per part d’ajuntaments, 
en les què es prioritzin els objectius de conservació. 

f) En els terrenys forestals declarats d’utilitat pública, la realització d’altres 
actuacions de millora forestal previstes en el programa anual de millores 
regulat per la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i el Decret 
377/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula la gestió dels fons de millores 
per a la conservació i el manteniment dels boscos d’utilitat pública propietat de 
les entitats locals. S’exclouen expressament els treballs susceptibles 
d’aprofitament comercial. L’ajut de la Diputació de Girona serà complementari 
a l’obligatorietat de reinvertir el 15 % dels ingressos obtinguts, d’acord amb el 
Decret esmentat, i les quantitats percebudes en concepte de subvenció 
s’aplicaran a les millores previstes en el programa o s’incorporaran al fons de 
millores per a l’exercici següent. 

g) En tots els terrenys forestals de titularitat municipal, siguin o no declarats 
d’utilitat pública, l’execució de treballs de millora previstos en els instruments 
d’ordenació forestal o plans de prevenció d’incendis forestals* aprovats per 
l’Administració forestal de la Generalitat de Catalunya. S’exclouen 
expressament els treballs susceptibles d’aprofitament comercial. Podran ser 
subvencionables actuacions incloses en un IOF o en un Pla de Prevenció 
d'Incendis Forestals encara no aprovats però presentats a la Generalitat de 
Catalunya. En aquest cas la Diputació demanarà informe tècnic favorable de 
l’organisme competent de la Generalitat. 

h) La realització de tasques de gestió tècnica de les forests: redacció, si escau, 
dels programes anuals de millores i d’aprofitaments, assistència tècnica a la 
gestió, assenyalaments, mesuraments, reconeixements i totes les actuacions a 
què obliga la legislació. 

*en el cas de millora d'infraestructures i instal·lacions per al foment de la 
ramaderia extensiva i/o d’actuacions previstes en un pla de prevenció d’incendis, 
s'exclou el concepte d'arranjament de camins, atès que aquest concepte s’atén 
des del fons de subvencions del Servei de Cooperació Local de la Diputació de 
Girona. 

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines: 
— Actuacions de les ADF: 

a) Actuacions de tractament de la vegetació, de creació d’infraestructures per a 
l’extinció d’incendis o de manteniment de la vialitat, que s’ha de realitzar 
d'acord amb les previsions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit 
d’actuació de l’ADF, aprovat per la Generalitat de Catalunya. Podran ser 
subvencionables actuacions incloses en un Pla de Prevenció d'Incendis 
Forestals encara no aprovat però presentat al Servei de Prevenció d'Incendis 
de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas la Diputació demanarà informe 
tècnic favorable d'aquest organisme.  

b) Altres actuacions que estiguin previstes en el Decret 64/1995, de 7 de març, 
sobre mesures de prevenció d'incendis forestals, o manteniment de dipòsits 
d’aigua per a l’extinció d’incendis que formin part de la xarxa de dipòsits aptes 
per a l'ús dels bombers. 

c) Despeses derivades del consum de combustible, lloguer o manteniment de 
maquinària i vehicles, assegurances, impostos de vehicles, despeses 
ordinàries de software i/o tràmits de gestoria. 
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d) Redacció o actualització del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de l'àmbit 
de l'ADF. 

e) Adquisició d’emissores compatibles amb la xarxa Rescat 
(Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya). 

— Actuacions de les associacions o federacions d’ADF: 
a) Actuacions de suport tècnic a les ADF associades. 
b) Adquisició i instal·lació de càmeres digitals per a la detecció d’incendis 

forestals. 
3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment 

de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals 
en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals: 

a) Manteniment de franges perimetrals de prevenció a fi de complir les 
condicions que estableix la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005. 

b) Obertura de parcel·les interiors municipals i zones verdes a fi de complir les 
condicions que estableix la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005. 

c) Manteniment de parcel·les interiors a fi de complir les condicions que estableix 
la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005. 

Per al conjunt de línies es consideren despeses no subvencionables: 
a) Els treballs realitzats amb mitjans propis, tret que es tracti de personal de nova 

contractació específica per a l'actuació en concret. 
b) Els treballs que coincideixin amb els previstos en altres sol·licituds d'alguna de 

les línies de subvenció contemplades en aquest bases. 
c) Les despeses que no estiguin definides, que no tinguin com a finalitat l'objecte 

de la subvenció o que no siguin directament i clarament imputables al projecte 
subvencionat. 

d) L’obertura, eixamplament o pavimentació de camins i l'arranjament del ferm de 
camins pavimentats. 

e) La redacció de plans d’actuació municipal, segons la normativa de protecció 
civil. 

f) Els treballs forestals susceptibles d’aprofitament comercial. 
g) Les despeses corresponents a contractacions amb persones vinculades al 

beneficiari. 
h) Les altres previstes en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Girona. 
4.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal 

conjunta.  
— Actuacions d’assistència externa per part de personal tècnic qualificat a les 
associacions per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de 
prevenció d’incendis i/o producció de biomassa, tals com: 

a) Foment de noves adscripcions a Instruments d’Ordenació Forestal 
Conjunta. 

b) Foment de redacció d’Instruments d’Ordenació Conjunta en l’àmbit de 
l’associació. 

c) Elaborar plans d’aprofitaments a partir dels Instruments d’Ordenació 
Forestal existents. 

d) Assistència tècnica per a la gestió de subvencions en matèria de GFS de 
manera conjunta. 
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e) Redacció dels contractes privats entre l’associació i els socis per a la 
realització de treballs forestals. 

f) Redacció dels plecs de condicions tècniques i administratives de les 
actuacions i dels contractes entre l’associació i les empreses de treballs 
forestals. 

g) Obtenció de permisos i comunicacions. 
h) Marcatge, direcció d’obra i seguiment de treballs. 
i) Elaboració d’informes de seguiment i valoració d’actuacions. 
j) Foment de subministrament de biomassa a ajuntaments, particulars o 

indústria. 
k) Foment de la dinamització de la gestió forestal conjunta amb objectius de 

prevenció d’incendis i/o producció de biomassa. 
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. 
Per a totes les línies, en cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la 
rehabilitació o la millora de béns inventariables, el període durant el qual el beneficiari 
haurà de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció, que 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 l’LGS). 
El període d’execució és de l’1 de gener de l’any de la convocatòria corresponent fins 
a la data que la convocatòria determini com a límit per justificar les despeses. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases: 

1.  Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 
silvícoles de millora: Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades 
(EMD) de municipis de la província de Girona que siguin propietaris de finques 
que tinguin la consideració de terrenys forestals d’acord amb l’article 2 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, o bé, en cas del concepte d) de 
l’apartat 4.2, qualsevol ajuntament de la demarcació i en el cas del concepte e) 
tots els ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos 
de titularitat privada. 

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines: 
Les ADF i les associacions i federacions d’ADF de la província de Girona que 
estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent. 

3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de 
manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les 
interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals: els ajuntaments i EMD 
de municipis de la província de Girona de menys de 1.000 habitants que 
compleixin les condicions següents: 
Tenir el plànol de delimitació aprovat definitivament. 
Disposar d’un projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges 

perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes aprovat per 
l’Ajuntament. 

Si es demana la subvenció pel manteniment de franges perimetrals, cal que 
estigui executada l’obertura de les franges per a les quals es demana 
subvenció. 



 
   
 
 

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

 

18

Si es demana subvenció per parcel·les interiors municipals i/o zones verdes cal 
que l’Ajuntament sigui propietari de les zones verdes o parcel·les interiors per 
a les quals es demana subvenció. 

4.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió 
forestal conjunta. Les associacions, agrupacions i federacions de propietaris 
forestals de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al 
registre corresponent i que en el seu àmbit de treball disposin d’un Instrument 
d’Ordenació Forestal Conjunta o d’un document de planificació estratègica o 
equivalent, que planifiqui a nivell municipal o supramunicipal actuacions de 
prevenció d’incendis i/o aprofitament de biomassa. 

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.  
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. Cada sol·licitud serà 

avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. 
D’acord amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de la 
subvenció que es concedeix, sobre la base dels percentatges i amb els màxims 
per al conjunt de conceptes d’aquesta línia que s’especifiquen a continuació: 

 Ajuntaments de municipis de menys de 2.000 hectàrees i EMDs: import 
màxim de 3.000 euros. 

 Ajuntaments de municipis entre 2.000 i 5.000 hectàrees: import màxim 
de 4.500 euros. 

 Ajuntaments de municipis de més de 5.000 hectàrees: 6.000 euros. 
En cas de sol·licituds per al concepte a.1) i a.2), la subvenció podrà ser d’un 
màxim de 15.000 euros, independentment de la superfície municipal. Tanmateix, 
en cap cas se superarà el límit màxim de 15.000 euros de subvenció per al 
conjunt de conceptes d’aquesta línia. 
La subvenció correspondrà, com a màxim, al 90 % del pressupost previst per a 
l’actuació, excepte per als conceptes a.1) i a.2) en cas d’establiment de reserves 
forestals, que correspondrà 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. A aquest efecte es tindrà en 
compte el preu per a la fusta en peu o el suro a l’arbre, que serà calculat pels 
tècnics de la Diputació de Girona en funció dels preus a la llotja de Vic. En cas 
que la memòria contingui una previsió de producció que resulti dubtosa, els 
tècnics de la Diputació de Girona es reserven el dret de sol·licitar l’IOF. En cas 
que es consideri que els valors no s’ajusten a la realitat, es podran prendre com a 
referència els valors de producció de l’Inventari Forestal de Catalunya.  

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. A 
cada ADF li correspondrà la següent dotació mínima en funció de la superfície 
forestal del seu àmbit, de que aquesta inclogui municipis declarats d'alt risc 
d'incendi segons el decret 64/1995 i de que pertanyi a un Perímetre de Protecció 
Prioritària. Aquesta quantitat haurà de ser invertida íntegrament en el concepte 
subvencionable sol·licitat.  
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 0 a 2.000 ha de 
superfície forestal 

2.000 a 5.000 
ha 

5.000 a 15.000 
ha 

> 15.000 ha 

PPP 1.600 2.400 3.300 4.500 
Alt risc d'incendi 1.300 2.200 2.900 4.300 
No alt risc 
d'incendi 

1.100 2.000 2.600 4.000 

 Aquesta dotació podrà ser augmentada equitativament, segons la disponibilitat 
pressupostària, sense superar mai els següents límits. 

— 4.100 euros per a les ADF amb una superfície forestal de fins a 5.000 
hectàrees. 

— 5.100 euros per a les ADF amb una superfície forestal entre 5.001 i 15.000 
hectàrees. 

— 6.100 euros per a les ADF amb una superfície superior a 15.000 hectàrees. 
— 8.500 euros per a les associacions o federacions d’ADF, segons la fórmula 

següent: 
 Import de Subvenció a X = (0,1 · proporció núm ADF associades x + 0,9 · 

proporció àrea x) · import total disponible 
On: 
proporció núm ADF associades x = núm associades a X/ SUMATORI núm 

associades i  
proporció àrea x = àrea de X/ SUMATORI àrees i 

La subvenció correspondrà, com a màxim, al 90 % del pressupost previst per a 
l’actuació. 

3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment 
de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals 
en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals: 

S’estableix l’import màxim de subvenció en funció de la superfície total executada 
de les franges, parcel·les interiors i zones verdes municipals amb els següents 
valors: 
 Per a treballs en franges perimetrals de prevenció, l’import màxim serà de 

5.000 euros per polígon obligat. 
 Per a treballs en parcel·les interiors i zones verdes de menys 5 ha, l'import 

màxim de la subvenció serà de 2.000 euros. 
 Per a treballs en parcel·les interiors i zones verdes de 5 a 10 ha, l'import 

màxim de la subvenció serà de 3.000 euros. 
 Per a treballs en parcel·les interiors i zones verdes de més de 10 ha, l'import 

màxim de la subvenció serà de 4.000 euros. 
El percentatge màxim de subvenció per a franges de prevenció, parcel·les 
interiors municipals i zones verdes serà del 90% de les despeses 
subvencionables. 

4.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal 
conjunta. 

S’avaluarà cada sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la 
base de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció 
que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a 
continuació: 

–L’import màxim que es pot atorgar per sol·licitud és de 3.000 €. 
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–L’import màxim subvencionable serà del 80 % del total de la despesa 
prevista. 

–Cada associació pot presentar, com a màxim, una sola sol·licitud. 
Les subvencions s’atorgaran per ordre de puntuació fins a exhaurir la dotació prevista 
en la convocatòria. 
En tot cas, les subvencions de totes les línies s’entenen fixades en el percentatge 
establert en la resolució de la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats 
justificades. Si el cost de l’actuació subvencionada finalment resulta superior, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. D’altra banda, si la 
justificació és inferior a la quantitat determinada com a despesa a justificar, es lliurarà 
l’import 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. 
Per als treballs silvícoles, d’arranjament i sega de marges de camins, d’adquisició i 
instal·lació de càmeres digitals i d’obertura o manteniment de franges perimetrals de 
prevenció s’estableixen els imports unitaris de referència següents, als quals s'aplica 
el percentatge màxim de subvenció per calcular el límit de l’import de la subvenció:  

Treballs silvícoles 
a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, 

cobertura inferior al 50 % i diàmetres inferiors a 5 cm: 600 euros/ha. 
b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, 

cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 750 euros/ha. 
c) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50 %, 

cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 900 euros/ha. 
d) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 

800 euros/ha. 
e) Estassada manual de sotabosc i trituració de restes: 1.400 euros/ha. 
f) Aclarides o selecció de tanys: 800 euros/ha. 
Camins (per a ADFs) 
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350 

euros/km. 
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques d’una pista, amb motoanivelladora: 600 

euros/km. 
c) Repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motoanivelladora, amb 

sega lateral mecanitzada dels marges (inclou els dos marges): 750 euros/km. 
d) Sega lateral mecanitzada de marges (inclou els dos marges): 150 euros/km. 
Adquisició i instal·lació de càmeres digitals per a la detecció d’incendis forestals 
 Adquisició i instal·lació d’una càmera: 600 € 
Treballs silvícoles en franges de prevenció perimetrals, parcel·les interiors 
municipals i zones verdes 
a)  Obertura: 2.000 Euros/ha 
b)  Manteniment: 850 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.  
En relació les línies 1 i 4, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds 
possible, segons la disponibilitat pressupostària, es podrà reduir el nombre de 
conceptes subvencionats per sol·licitant sobre la base dels criteris de valoració 
establerts en aquestes bases. Un cop fet això, si l’import total sol·licitat encara supera 
el crèdit disponible, els imports atorgats es poden reduir proporcionalment respecte 
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als imports sol·licitats o màxims atorgables per tal de poder atendre més sol·licituds. 
La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s’ha sol·licitat o del 
màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir a parts iguals el 
pressupost disponible entre accions que gaudeixin de la mateixa puntuació. Si el 
repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació 
representés una disminució de l’import per atorgar que donés com a resultat menys 
del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podran no atendre 
les accions que es considerin tècnicament menys rellevants en analitzar la 
conveniència i urgència de les propostes, la seva dimensió econòmica, l’abast 
territorial o poblacional, el percentatge de cofinançament a què s’ha compromès el 
beneficiari o els efectes directes de millora de la gestió forestal. 
No seran ateses les sol·licituds en què l’import de la subvenció resulti inferior a 300 
euros, sempre i quan aquest import no sigui superior al 50% del sol·licitat. 
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 a la base 6 i, atesa la 
qualificació aconseguida en el cas de les línies 1, 3 i 4 o les característiques del 
sol·licitant en el cas de la línia 2, 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 superar el límit superior establert en 
cada cas. 
6.Criteris de valoració 
Línia 1: Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. 
La valoració de cadascuna de les sol·licituds presentades serà la puntuació obtinguda 
d’acord amb els criteris següents: 
Criteris Nombre de punts 
Creació de reserves forestals en boscos madurs* Fins a 10* 
Ampliació de reserves forestals en boscos madurs** Fins a 10** 
Foment de la ramaderia extensiva 5 
Recuperació d’espais oberts per a ús de pastura 4 
Redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 
municipal 

5 

Custòdia de boscos de titularitat privada 3 
Actuacions del Programa Anual de Millores en forests d’utilitat 
pública 

4 

Treballs de millora forestal previstos en un instrument d’ordenació 
forestal (IOF) o en un Pla de prevenció d’incendis en terrenys de 
titularitat municipal 

4 

Gestió tècnica de la forest 2 
*En cas d’establiment de 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. 

Les sol·licituds seran seleccionades seguint l’ordre de més a menys puntuació, de 
manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca 
de disponibilitat pressupostària. 
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Línia 2: Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques 
gironines. 
No s'estableixen criteris de valoració per a la línia 2, als sol·licitants de la qual els 
correspondrà una dotació mínima segons el que s'ha indicat en la base 5, en les 
taules corresponents, pel que fa a les ADF, i en la fórmula, pel que fa a federacions i 
associacions d’ADF. 
Línia 3: Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de 
manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors 
municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i 
les instal·lacions situats en terrenys forestals. 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració següents: 

a)Haver establert el servei municipal de prevenció d’incendis.  
Paràmetres de puntuació: En el cas que l’Ajuntament hagi aprovat l’ordenança 
reguladora del servei municipal de prevenció d’incendis es comptabilitzarà 1 
punt. 

b)Municipi de menor nombre d'habitants. 
Paràmetres de puntuació: Es ponderarà el número d’habitants segons la 
darrera actualització de l’Institut d’Estadística de Catalunya segons la fórmula 
següent:  
1 - (nº habitants/1.000) 

c)Municipi de major superfície 
Paràmetres de puntuació: Es ponderarà la superfície de cada municipi segons 
la darrera actualització de l’Institut d’Estadística de Catalunya segons la 
fórmula següent: superfície municipi/superfície del municipi de major superfície 
que ha demanat la subvenció. 

d)Municipi d'alt risc d'incendi segons el Decret 64/95 
Paràmetres de puntuació: En el cas que el municipi estigui definit com a 
municipi amb alt risc d'incendi segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, es 
comptabilitzarà 1 punt. 

e)Municipi situat dins d’un Perímetre de Protecció Prioritària 
Paràmetres de puntuació: En el cas que el municipi es trobi dins d’un 
Perímetre de Protecció Prioritària (PPP), es comptabilitzarà 1 punt.  
Aquesta informació es pot consultar al web del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, concretament a la cartografia Perímetres de 
protecció prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. 

Les sol·licituds seran seleccionades seguint l’ordre de més a menys puntuació, de 
manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca 
de disponibilitat pressupostària. 
Línia 4: Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió 
forestal conjunta. 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen 
a continuació. 

VALORACIÓ GENERAL   

La transcendència del projecte quant a prevenció d’incendis: 
 Alta: l’actuació té una incidència directa en la reducció del risc 

d’incendi dins l’àrea de treball de l’associació 
 Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en la reducció del 

(màxim 2 punts) 
2 
 
1 
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risc d’incendi dins l’àrea de treball de l’associació 

La transcendència del projecte quant a promoció de circuits locals 
de producció i consum de biomassa: 
 Alta: l’actuació té una incidència directa en la promoció de 

circuits locals de producció i consum de biomassa  
 Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en la promoció de 

circuits locals de producció i consum de biomassa  

(màxim 2 punts) 
 
2 
 
1 

La superfície forestal objecte del projecte: 
 És superior a 50 ha 
 És entre 25 i 50 ha 
 És inferior a 25 ha 

(màxim 2 punts) 
3 
2 
1 

La definició de la proposta: 
 La qualitat tècnica del projecte.  
 La claredat en el projecte: objectius, metodologia.  

(màxim 4 punts) 
2 
2 

Quan les actuacions es realitzin dins d’un Perímetre de Protecció 
Prioritària 

1 

Quan les actuacions es realitzin dins un acord de col·laboració amb  
administracions locals 

1 

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 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/subvencions], acompanyat de la documentació 
annexa següent: 
1.  Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible: 

a) En tots els casos, memòria detallada, i cartografia, si escau, de l'actuació 
per a la qual es demana la subvenció. 

b) Per a les actuacions del concepte f), impresos M-1 i M-2. Es podrà 
acceptar la presentació únicament de l'imprès M-1, ja presentat a 
l'administració forestal. En aquest cas el pagament de la subvenció 
quedarà supeditat a la presentació del model M-2 amb la documentació 
justificativa de la despesa. 

c) Per a les actuacions del concepte g), Justificació documental dels treballs 
que s’han de realitzar, mitjançant una còpia dels fulls del document de 
planejament en què figurin les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció, si no s'ha aportat anteriorment. 

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines: 
a) Memòria detallada i cartografia, si escau, de l'actuació per a la qual es 

demana la subvenció. En cas que es tracti d’una actuació contemplada 
en un PPIF, caldrà incloure la referència a l’element a actuar (camí, 
franja, infraestructura estratègica,...) que consta en aquest document. 

b) Per a les actuacions del concepte a), Justificació documental dels treballs 
que s’han de realitzar, mitjançant una còpia dels fulls del document de 
planejament en què figurin les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció, si no s'ha aportat anteriorment.  

c) Per a les actuacions d’arranjament de camins rurals i de neteja de marges, 
la memòria haurà de fer constar les longituds d’arranjament i/o de neteja 



 
   
 
 

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

 

24

de marges en metres o en quilòmetres i la cartografia haurà de marcar 
els trams, diferenciant les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció. No caldrà aportar cartografia específica si ja s'ha fet amb 
anterioritat, sempre que la memòria identifiqui clarament amb nom o 
codi, de quin camí es tracta.  

3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment 
de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en 
compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals: 

a) En tots els casos, memòria detallada, pressupost desglossat i cartografia de 
l’actuació per a la qual es demana la subvenció.  

b) Certificat d’aprovació definitiva del plànol de delimitació en el cas que el 
municipi no l’hagi tramès anteriorment a la Diputació de Girona. 

c) Certificat d’aprovació del projecte executiu d’obertura i manteniment de les 
franges de prevenció segons la Llei 5/2003 o memòria valorada en el cas que 
el municipi no l’hagi tramès anteriorment a la Diputació de Girona. 

d) Certificat del secretari i/o interventor acreditant la titularitat municipal del 
terrenys pels quals es demana la subvenció on es relacionin les parcel·les 
cadastrals, la superfície i el tipus d’actuació a realitzar a cada parcel·la, 
d’acord amb el model proporcionat per la Diputació. La Diputació de Girona es 
reserva el dret, en qualsevol moment, de comprovar que la informació 
presentada s’ajusti a la realitat. 

e) Si s’escau, certificat d’haver aprovat l’ordenança reguladora del servei 
municipal de prevenció d’incendis. 

f) Certificat de compromís de comunicar al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, i Alimentació segons el model normalitzat de comunicació 
de tallada d'arbres per canvi d'ús o obra autoritzada i si s’escau, de sol·licitar 
el permís per treballs forestals en període d’alt risc d’incendi. 

4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal 
conjunta. 
Memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents:  

a)Antecedents i justificació dels treballs proposats; 
b)Descripció detallada i cartografia de les actuacions proposades i de com es 

duran a terme;  
c)Pressupost detallat amb costos directes i indirectes;  
d)Identificació dels resultats esperats; 
e)Si s’escau, compromís segons el qual, abans d’iniciar els treballs, es disposarà 

de tots els permisos i autoritzacions de les administracions públiques 
competents, en cas que siguin necessaris. 

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. 
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. 
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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 Medi Ambient de la Diputació de Girona, 
sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. 
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. 
Vicepresident:  
El diputat de Medi Ambient. 
Vocals: 
El cap del Servei de Medi Ambient. 
Un tècnic forestal del Servei de Medi Ambient. 
Un tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, 
nomenat per la direcció dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya. 
Un tècnic forestal nomenat per la direcció dels Serveis Territorials a Girona del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Secretari: la secretària de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat. 
La comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima del 
president i dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. El president de la 
comissió avaluadora podrà delegar l’assistència en el vicepresident. 
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 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. 
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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. 
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 pot 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. El president de la comissió avaluadora haurà 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 
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. 
En el cas dels beneficiaris que sol·licitin una bestreta de la subvenció, quan aquesta 
hagi estat prevista en la convocatòria corresponent, la presentació de la sol·licitud de 
bestreta comportarà l’acceptació explícita de la subvenció.  
11.Justificació 
11.1. Forma de justificar 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu simplificat normalitzat. 
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. 
El compte justificatiu haurà de contenir, com a mínim, la informació següent: 
 La relació classificada de les despeses de l’activitat o del projecte, amb la 

identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data 
d’emissió de la factura.  

A més del model de compte justificatiu normalitzat degudament omplert, la justificació 
haurà de incloure la documentació següent: 

1. Memòria explicativa amb imatges dels treballs i explicació dels resultats. En el 
cas de la sega o arranjament de camins per part de les ADF, haurà 
d’incorporar la relació dels camins executats d’acord amb la sol·licitud 
presentada, amb la longitud parcial i total realitzada i el cost econòmic dels 
treballs.  

2. Un document demostratiu de què s'ha fet constar el suport de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte de publicitat o difusió (còpia de pantalla de pàgina 
web, còpia de publicació, fotografia de rètols, o altres) o bé, si s'escau, en el 
cas de les ADF, certificat conforme no es disposa de cap medi de difusió on fer 
constar aquest suport. 

3. Per a les línies 1 i 3, certificat del secretari o la secretària municipal 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 
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de contractes del sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa 

Quan sigui el cas, la documentació complementària següent:  
Acord de custòdia signat. 
El programa anual de millores (imprès M-2), aprovat per la Generalitat de 

Catalunya, si no s’ha presentat amb la sol·licitud. 
En el cas de redacció o actualització del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, 

una còpia en format digital del document redactat. Aquesta haurà de 
contenir els elements de la cartografia en format shape (.shp). 

A més de la documentació anterior, cal aportar, segons cadascuna de les línies que 
es defineixen a continuació: 
Línia 1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. Per al concepte 
d’establiment de reserves forestals, un cop signat el conveni entre l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, segons l’annex 1, l’ajuntament haurà de tramitar la modificació 
de l’IOF per incloure-hi la designació de la reserva forestal per un període mínim de 
25 anys. 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 mitjançant la 
modificació de l’IOF. El conveni signat i la petició de pagament hauran de ser 
presentats dins el període de justificació establert per la convocatòria, sens prejudici 
de que la Diputació de Girona estableixi un altre termini en la resolució de la 
convocatòria. La còpia del document d’aprovació de la modificació de l’IOF per part 
de l’organisme competent s’haurà de presentar a la Diputació de Girona en el termini 
d’un any a partir de la signatura del conveni corresponent. En cas de què en el termini 
indicat la modificació no es trobés aprovada, caldrà que l'ajuntament presenti l'informe 
de sol·licitud de la modificació emès pel tècnic de l'administració competent. 
Línia 2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques 
gironines. Factures o altres justificants de despesa.  
No s’acceptaran canvis en els camins objecte d’actuació sense prèvia comunicació i 
validació pels tècnics del centre gestor. 
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 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. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 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. 
11.2.Termini 
El termini per executar els treballs i justificar les despeses subvencionades és el que 
defineixi la convocatòria corresponent.  
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El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un 
termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. La Diputació ha d’atorgar l 
desestimar la proposta, d’acord amb el que preveu l’Ordenança general de 
subvencions. 
12.Pagament  
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe tècnic favorable del centre 
gestor. 
La subvenció es farà efectiva en un sol pagament, una vegada justificada la 
subvenció. Les subvencions de la línia 1 podran ser fetes efectives en dos pagaments 
quan es tracti de la constitució de reserves forestals, les quals podran ser pagades a 
la presentació dels justificants corresponents, independentment que hi hagi altres 
actuacions pendents de ser executades.  
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 podran sol·licitar 
un únic canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada per causes justificades i 
sempre que el nou objecte tingui igual o superior puntuació que l’original, o sol·licitar 
la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, per causes 
justificades. Els canvis de destinació podran ser sol·licitats fins a un mes abans del 
termini de la justificació de la subvenció. 
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. 

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. 
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 Medi Ambient 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. 
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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 la normativa i 
han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació de aquestes dades. 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en 
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat. 
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. 
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. Com a 
mínim caldrà, que es faci constar la subvenció obtinguda mitjançant una notícia 
inserida a la pàgina web del beneficiari i amb la instal·lació d’un rètol en el lloc dels 
treballs en què hi ha de constar la col·laboració de la Diputació de Girona. En cas de 
no disposar de pàgina web, al menys, caldrà haver senyalitzat les actuacions sobre el 
territori amb el rètol en què hi ha de constar la col·laboració de la Diputació de Girona. 
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 
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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) En el cas de les ADF, 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 el cas dels ajuntaments i EMDs, 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. 

i) 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. 
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. 
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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 
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 
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competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra 
l’aprovació o 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. 
Disposició addicional tercera 
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. 
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. 
 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 
— 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); 
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— 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 
— 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); 
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— 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 L'AJUNTAMENT DE XXXXXX, 
PROPIETARI 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. ...................., 
assistit pel secretari general, el Sr. ...................., en virtut de les facultats conferides 
per acord del Ple del dia ......... 
L’AJUNTAMENT DE ..............., representat per l’alcalde/essa, assistit pel / per la 
secretari/àra de la corporació, el/la Sr./Sra. <nom i cognoms>, propietari/ària de la 
finca .......................... 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1. L’Ajuntament de ............... és el propietari 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 
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 
l’Ajuntament de ........................ és la constitució d’una reserva forestal per un període 
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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. En cas què l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya no 
hagi aprovat la modificació dins del període establert l'Ajuntament haurà de presentar 
l'informe de sol·licitud de modificació emès pel tècnic competent. 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. 
L'import de la subvenció obtinguda haurà de ser incorporat al fons de millores de l'any 
següent. 
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada de les 
obligacions que estableix 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 de les obligacions que estableix aquest 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 de les 
obligacions que estableix aquest 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 és de quatre anys, prorrogable a quatre més, a 
comptar des de la data de la seva signatura, si bé les obligacions que en ell 
s’estableixen són vigents fins al / a l’ XX de/d’XXXXXX de XXXX, sense perjudici que 
aquestes es puguin prorrogar per acord mutu, mitjançant un nou conveni. 
Vuitè. No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció anticipada 
de la vigència d’aquest conveni o de les obligacions que s’hi estableixen 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 el termini de vigència de les obligacions que estableix aquest 
conveni ambdues parts en deixen d’estar subjectes i, per tant, queda automàticament 
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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. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
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 president senyor Miquel Noguer manifesta que passem a la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat i que el primer punt seria l’aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal i de 
prevenció d’incendis forestals. Té la paraula el diputat senyor Lluís Costabella. 
El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Costabella manifesta que, bé, en 
principi es tracta d’una campanya forestal que enguany presenta modificacions 
importants, ja que incorpora dues noves línies de subvencions per incidir sobre la 
prevenció d’incendis i l’ús energètic de biomassa forestal. La campanya consta 
aquest any de quatre línies: la línia de suport als ajuntaments per a la gestió forestal 
sostenible i per a tractaments silvícoles de millora. Aquesta línia no presenta 
diferències significatives respecte a la base de l’any passat. La segona línia és una 
línia de suport a les Agrupacions de Defensa Forestal de les comarques gironines. En 
aquesta línia, a més dels conceptes subvencionables en campanyes anteriors, 
s’incorpora la possibilitat de finançar l’adquisició d’emissores de la xarxa Rescat de la 
Generalitat i càmeres de videovigilància per a detectar columnes de fum. Per altra 
banda també s’incrementen significativament els imports màxims de subvenció. La 
tercera línia són els suports als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a 
treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i 
parcel·lacions interiors municipals, en el compliment de la llei 5/2003 de 22 d’abril de 
mesures de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions, als nuclis de població, 
les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. Aquesta línia nova, 
que es complementa amb el catàleg de serveis de prevenció d’incendis, dona suport 
als municipis més petits per poder fer els treballs de manteniment de franges 
perimetrals i obertura i manteniment en zones verdes, en parcel·les interiors 
municipals i la subvenció màxima depèn dels tipus d’actuació. Per a treballs de 
franges perimetrals de prevenció l’import màxim serà de 5.000 euros per polígon 
obligat. Per a treballs de parcel·les interiors i zones verdes de menys de 5 hectàrees 
l’impost màxim de subvenció serà de 2.000 euros. Per a treballs en parcel·les interiors 
i zones verdes de 5 a 10 hectàrees l’import màxim de subvenció serà de 3.000 euros. 
Per a treballs de parcel·les interiors i zones verdes de més de 10 hectàrees l’import 
màxim de la subvenció serà de 4.000 euros. La línia al suport a associacions de 
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propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de 
prevenció d’incendis i producció de biomassa. Aquesta línia també és nova i pretén 
dinamitzar la gestió forestal conjunta de finques per tal de fer-les viables. Els treballs 
programats que tinguin l’objectiu de prevenir incendis forestals i obtenir estella forestal 
com la font energètica. Es prioritzen aquelles zones en què hi hagi un alt risc d’incendi 
i que tinguin major transcendència per a la prevenció i la generació dels circuits locals 
de comercialització. La subvenció màxima serà de 3.000 euros per associació. D’altra 
banda, es modifica la composició de la Comissió Avaluadora per eliminar-ne el 
representant de Secretaria General i d’Intervenció, d’acord amb les instruccions 
rebudes per part d’aquests dos departaments. També s’actualitza el text de la 
protecció de dades personals d’acord amb les instruccions rebudes des de Secretaria. 
I es reforça la difusió que els beneficiaris han de fer la subvenció amb un cartell. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta: només per agrair que aquesta sigui 
una aposta que s’ha anat millorant durant aquesta legislatura. Creiem que per a tots 
els municipis o la immensa majoria de municipis són unes bases que són molt 
necessitades i molt reclamades i per tant en aquest sentit volíem agrair que s’hagi fet 
aquesta feina. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
8. PLE122/000058/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Aprovació del text del conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona i el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica. 
(Exp. 2018/8536) 

 
La Diputació de Girona té la competència de gestió del Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny, de forma coordinada amb la Diputació de Barcelona. 
 
El Programa Home i Biosfera (MAB) de l’Organització de les Nacions Unides per a l’ 
Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), promou la cooperació i intercanvi entre 
Reserves de Biosfera en l’àmbit internacional i així ho reconeixen els comités MAB de 
Costa Rica i de Espanya. 
 
La Reserva de la Biosfera La Amistad, de Costa Rica, i  la Reserva de la Biosfera del 
Montseny formen part de la Xarxa de Reserves de la Biosfera incloses dins el 
Programa MAB de la UNESCO. 
 
El 2009 es va subscriure un conveni marc de col·laboració per a la cooperació en la 
gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny i de la Reserva de la Biosfera La 
Amistad, en Costa Rica, entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica, la Diputació de 
Barcelona i la Diputació de Girona. Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona 
aprovà el 2010, la modificació no substancial del contingut del conveni marc de 
referència, amb registre de acord i es va subscriure el 22 de desembre de 2010, 
essent vigent fins el 21 de desembre de 2015. 
 
El Ministerio de ambiente, energía y telecomunicaciones de Costa Rica, la Diputació 
de Barcelona i la Diputació de Girona tenen interès en continuar col·laborant 
conjuntament per aconseguir la implementació de polítiques de conservació i 
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desenvolupament sostenible  en les àrees de la seva competència,  així com en la 
necessitat de sumar esforços de cooperació en relació a la ordenació de l’ús del sòl, 
la conservació de la biodiversitat i la transferència d’experiències en les reserves de la 
biosfera que gestionen. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones de Costa Rica, del següent tenor literal: 
 
“ACUERDO MARCO ADMINISTRATIVO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA, LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA Y 
LA DIPUTACIÓN DE GIRONA DEL REINO DE ESPAÑA 

 
Por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, cédula de personería 
jurídica número tres-cero cero siete-tres uno siete nueve uno dos, representado por 
el señor MARIO COTO HIDALGO, mayor, casado, máster en Gestión Ambiental, 
vecino de la provincia de Heredia, cédula de identidad tres - trescientos treinta y tres 
– novecientos seis, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, (en adelante “EL SINAC”), y Secretario Ejecutivo del 
Concejo Nacional de Áreas de Conservación (“CONAC”), de conformidad con el 
nombramiento realizado por el Ministro de Ambiente y Energía en oficio DM-016-
2017 del 09 de enero de 2017.  
Por parte de la Diputación de Barcelona, D. Valentí Junyent i Torras, diputado 
delegado de Espacios Naturales y Medio Ambiente del Área de Territorio y 
Sostenibilidad, facultado de acuerdo con el Texto Refundido núm. 1/2018, sobre 
nombramientos y delegación de competencias y atribuciones de los órganos de la 
Diputación de Barcelona, diferentes al Pleno, aprobado por el Decreto de la 
Presidencia número 7048/18, de 9 de julio de 2018 (publicado en el BOPB de 11 de 
julio de 2018), asistido por el secretario delegado, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtud 
de las facultades conferidas por el Decreto de Presidencia de 13 de abril de 2018 
(BOPB de 20.04.2018). 
Por parte de la Diputación de Girona, D. Miquel Noguer i Planas, Presidente de la 
Diputación de Girona, elegido el 31 de julio de 2018, por el Pleno de la Diputació de 
Girona, facultado para este acto por acuerdo de la Junta de Gobierno de xxxxx, 
mediante el cual se aprueba el texto del presente Convenio, y asistido por el 
Secretario General de la Diputación de Girona, D. Jordi Batllori i Nouvilas.  
Que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, publicada en 
la Gaceta N° 101 del 27 de mayo de 1998, aprobada por la Asamblea Legislativa de 
la República de Costa Rica, se creó el SINAC, con personalidad jurídica instrumental, 
como un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y 
participativo, que integra las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas 
protegidas, conservación y protección de cuencas y sistemas hídricos, con el fin de 
dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr sostenibilidad en el 
manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Así ratificado mediante el Voto Nº 
9563-06 por la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta ante la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia.  



 
   
 
 

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

 

39

Que en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 7788, del 23 de abril de 1998, Ley de 
Biodiversidad y de los artículos 8 inciso b) y 12 inciso q) del Reglamento a la Ley de 
Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE publicado en La Gaceta Nº 68 del 
08 de abril de 2008 y de conformidad con los artículos 90 inciso e) y 92 de la Ley 
General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 publicada en La Gaceta Nº 102 
del 30 de mayo de 1978, el CONAC mediante Acuerdo Nº  9 de la Sesión 
Extraordinaria Nº 8-2008, celebrada el 9 de diciembre de 2008, delega en la 
Secretario (a) Ejecutivo (a) del SINAC la firma de todos aquellos Convenios 
aprobados por este Consejo.   
Que de conformidad con el artículo 12, inciso q) del Reglamento a la Ley de 
Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE, publicado en La Gaceta Nº 68, del 
08 de abril de 2008, el CONAC mediante acuerdo Nº xxxx de la Sesión Ordinaria Nº 
xxxx, celebrada el día xx de xxxx de 2018, aprobó la celebración del presente 
convenio. 
Que la presente minuta del convenio ha sido aprobada por la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona en sesión ordinaria del día xxxxxx. 
Las Partes reunidas y con el poder de representación por el cual actúan han 
acordado el presente Acuerdo Marco Administrativo, que se regirá por los 
antecedentes y las cláusulas que a continuación se exponen y enumeran: 
ANTECEDENTES 
I. Que los problemas de medio ambiente trascienden los límites de las fronteras 
nacionales, por lo que se requiere buscar soluciones en el ámbito global, de 
conformidad con los principios aprobados por la Conferencia para el Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada en junio de 1992, en Río 
de Janeiro, Brasil. 

II. Que la Estrategia de Sevilla aprobada en el año 1992 y el Plan de Acción de 
Madrid para las Reservas de Biosfera (2008-2013), aprobado en el tercer 
Congreso Mundial de Reservas de Biosfera celebrado en Madrid, en febrero de 
2008, son documentos internacionales que deben tomarse en consideración para 
la implementación del presente Acuerdo Marco. 

III. Que dentro del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), se promueve la cooperación e intercambio entre Reservas de Biosfera 
en el ámbito internacional y así lo reconocen los comités MAB de Costa Rica y de 
España. 

IV. Que la Reserva de la Biosfera La Amistad, de Costa Rica, en adelante la RBA 
desde 1982 y el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny desde 
1978, se encuentran incorporadas dentro del Programa MAB de la UNESCO. 

V. Que el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad Nº 7788, publicada en la Gaceta 
101 del 27 de mayo de 1998, aprobada por la Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, establece que el SINAC es un órgano desconcentrado 
del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), con 
personalidad jurídica instrumental, que integra las competencias en materia 
forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas, protección y conservación del 
uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, con el fin de dictar políticas, 
planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los 
recursos naturales de Costa Rica. 

VI. Que de conformidad con el artículo 21 del Reglamento a la Ley de 
Biodiversidad, Decreto Nº 34433-MINAE, Publicado en La Gaceta Nº 68 del 8 abril 
de 2008, y que forma parte de la legislación de Costa Rica, el SINAC está 
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integrado por 11 Áreas de Conservación, de las cuales forman parte el Área de 
Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C) y el Área de Conservación La Amistad 
Pacífico (ACLA-P). 

VII. Que dentro del ACLA-C y del ACLA-P, existen territorios de significancia 
mundial como RBA, que incluye a las Áreas Silvestres Protegidas como el Parque 
Nacional Barbilla, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Reserva Forestal Río Macho, 
Zona Protectora Río Navarro y Sombrero, Zona Protectora Las Tablas, Parque 
Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, Parque Nacional Chirripó y el Parque 
Internacional La Amistad (PILA), Binacional con Panamá. Además, algunas de las 
Áreas Silvestres Protegidas incluidas en la RBA, han sido declaradas por la 
UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial Natural y como Sitio Ramsar Turberas 
de Talamanca. 

VIII. Que, dentro de la RBA, existen siete (7) territorios indígenas Bribrí y Cabécar 
que históricamente han ocupado estas regiones y han hecho uso de las mismas 
como Sitios Sagrados, Sitios de Asentamientos y de Aprovechamiento Racional de 
la biodiversidad. 

IX. Que el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, situado en las 
provincias de Barcelona y Girona, reúne un conjunto notable de valores naturales, 
un mosaico de considerable diversidad biológica, un valioso patrimonio cultural y 
una serie de paisajes que se han conservado con una notoria calidad y que son el 
resultado de la relación ancestral de la sociedad y el medio natural.  

X. Que la Diputación de Barcelona por medio de la Gerencia de Servicios de 
Espacios Naturales del Área de Territorio y Sostenibilidad y con la participación de 
las administraciones locales implicadas, gestiona un conjunto de parques naturales 
dentro de la provincia de Barcelona, España, en el que se incluye el Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, con el objetivo de preservar los 
valores naturales y culturales y hacer posible, al mismo tiempo, un desarrollo 
equilibrado en las áreas protegidas y su zona de influencia. 

XI. Que la Diputación de Girona, por medio del Servicio de Medio Ambiente, con 
la participación de las administraciones locales implicadas, participa en la gestión 
del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del  Montseny, compartiendo los 
objetivos de conservación de los valores naturales y culturales, y promoviendo al 
mismo tiempo un desarrollo sostenible, así como otros programas de ámbito 
provincial, entre los cuales, el programa de conservación de aquellos bosques con 
un mayor interés para la preservación. 

XII. Que el día 12 de Julio de 1994 se firmó en San José, Costa Rica el “Acuerdo 
Administrativo entre el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas de Costa 
Rica y La Diputación de Barcelona para la cooperación en la gestión del Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, y la Reserva de la Biosfera La 
Amistad (sector costarricense)”, y que el 30 de abril de 1997, se firmó, en 
Barcelona, un nuevo Acuerdo en el mismo sentido.  

XIII. Que el Pleno de la Diputación de Barcelona, en sesión ordinaria del 26 de 
noviembre de 2009, aprobó el convenio marco de colaboración “Acuerdo Marco 
Administrativo” para la cooperación en la gestión de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny y de la Reserva de la Biosfera La Amistad, en Costa Rica, suscrito entre 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía 
y Telecomunicaciones de Costa Rica, la Diputación de Barcelona y la Diputación 
de Girona del Reino de España, con registro de acuerdo número 225/09. 
Posteriormente, el Pleno de la Diputación de Barcelona, en sesión ordinaria del 27 
de mayo de 2010, aprobó la modificación no substancial del contenido del 
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convenio marco de referencia, con registro de acuerdo número 156/10, y se firmó 
el 22 de diciembre de 2010, siendo vigente hasta el 21 de diciembre de 2015. 

XIV. Que existe coincidencia en los objetivos fundamentales de las partes en este 
Acuerdo, lo que posibilita profundizar las relaciones de amistad y cooperación 
entre éstas, dentro del ámbito de sus objetivos comunes. 

XV. Que las instituciones firmantes tienen interés en continuar colaborando 
conjuntamente para lograr la implementación de políticas de conservación y 
desarrollo sostenible en las áreas de su competencia, así como la necesidad de 
aunar esfuerzos de cooperación en lo relacionado con la ordenación del uso del 
suelo, la conservación de la biodiversidad y la transferencia de experiencias en las 
Reservas de Biosfera en el marco del presente Acuerdo Marco. 

XVI.Que se hace necesario crear mecanismos de información, capacitación y gestión 
ambiental para difundir y promover alternativas de ordenación equilibrada del 
territorio de las Reservas de Biosfera hermanadas, así como de conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales. 

CLÁUSULAS 
1. El objetivo del presente Acuerdo es establecer el marco de cooperación entre las 

Partes, que coadyuve al fortalecimiento de las capacidades y al desarrollo de 
mecanismos que faciliten la gestión adecuada de la biodiversidad y al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades ubicadas en la RBA en 
Costa Rica y en el Parque Natural y Reserva de Biosfera del Montseny en 
España, en adelante “Reservas de la Biosfera Hermanadas”. 

2. Las áreas de cooperación mutua que preferiblemente podrán desarrollarse en el 
marco del presente Acuerdo Marco, serán:  
a) Investigación y capacitación. 
b) Educación ambiental. 
c)Turismo Sostenible 
d) Ordenación territorial.  
e) Tratamiento de los ecosistemas. 
f)Monitoreo biológico. 
g)Prevención y manejo de incendios. 
h)Promoción de servicios ambientales. 
i) Producción ambientalmente sostenible. 
j)Adaptación y mitigación al Cambio Climático. 
k)Gestión ambiental y comunitaria con poblaciones locales. 
l)Otras acciones que se contemplen de forma conjunta. 

3. Las Partes firmantes se comprometen a: 
a) Promover la conservación del patrimonio natural y cultural que conservan 

ambas Reservas de Biosfera Hermanadas y los sistemas de Áreas Protegidas 
que las instituciones gestionan, así como las zonas de amortiguamiento de 
éstas. 

b)  Hacer sus mejores esfuerzos para conservar el patrimonio biológico cultural 
de las Reservas de la Biosfera Hermanadas, las que se gestionarán con una 
política de desarrollo social, económico y cultural, en el marco del “Plan de 
Acción para las Reservas de la Biosfera”, definido por el Consejo 
Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera.  

c) Fomentar la Cooperación Internacional requerida con el fin de cumplir con el 
objetivo establecido en la cláusula primera del presente Acuerdo, en el marco 
de los distintos programas e iniciativas de cooperación e intercambio entre las 
Áreas Protegidas de Europa y América Latina, del Programa MAB, de la Red 
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Iberoamericana de Áreas Protegidas y de otros mecanismos de cooperación 
en esta materia, que sean considerados de común acuerdo por las Partes. 

d) Reforzar la colaboración entre las Partes, en materia de trabajos científicos, 
técnicos y de planificación, de acuerdo con lo establecido en las áreas de 
cooperación mutua, indicadas en la cláusula segunda del presente Acuerdo 
Marco. 

e) Promover en la medida de sus posibilidades, el fortalecimiento de la Red 
Iberoamericana de Reservas de la Biosfera. 

f) Promover en la medida de sus posibilidades, el intercambio de experiencias 
entre representantes de los gobiernos locales, de las comunidades aledañas 
y entre los funcionarios de las Reservas de la Biosfera Hermanadas. 

4. Para la ejecución y seguimiento del presente Acuerdo Marco, se creará un 
Comité de Cooperación Conjunto, con el objetivo de promover, coordinar y 
ejecutar lo establecido en este instrumento. Estará integrado de la siguiente 
forma: 
 Un representante de la Diputación de Barcelona. 
 Un representante de la Diputación de Girona. 
 Un representante del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny. 
 Un representante del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la 

Secretaría Ejecutiva del SINAC. 
 Un representante de la Reserva de Biosfera La Amistad del sector Pacífico. 
 Un representante de la Reserva de Biosfera La Amistad del sector Caribe. 

Podrán estar representados en el Comité, de forma puntual o permanente, aquellos 
organismos o instituciones que colaboren, mediante la aportación de recursos, en el 
desarrollo de las actuaciones derivadas de este acuerdo. El propio Comité de 
Cooperación Conjunto determinará la modalidad de dicha representación, en función 
del grado de implicación de la institución u organismo representado. 
5. Las funciones del Comité de Cooperación Conjunto, serán:  

a) Elaborar, ejecutar y evaluar planes de trabajo anuales, en cumplimiento de lo 
establecido en la cláusula segunda de este Acuerdo. 

b) Ejecutar, en la medida de las posibilidades y en función de la consecución de 
cooperación, el IV Plan de acción. 

c) Elaborar y ejecutar, en la medida de sus posibilidades, convenios y proyectos 
específicos, en el marco del presente Acuerdo. 

d) Favorecer la transferencia de información y conocimiento entre las Partes, 
con el objeto de profundizar en el intercambio de experiencias, de 
conformidad con las áreas de cooperación mutua indicadas en la cláusula 
segunda del presente documento. En la medida de sus posibilidades, 
promover que los beneficios derivados de este Acuerdo Marco, se extiendan 
a todas las Áreas Protegidas de las Reservas de la Biosfera Hermanadas.  

e) Gestionar recursos financieros y técnicos que permitan apoyar la ejecución de 
las acciones derivadas del presente Acuerdo Marco y las contempladas en el 
IV Plan de Acción, mencionado en el inciso b) de esta cláusula.  

6. Cualquier controversia que surja durante la ejecución del presente Acuerdo 
Marco, será resuelta por las Autoridades firmantes en el mismo. En caso de no 
ser resuelta por las Autoridades firmantes del presente Acuerdo Marco, la 
jurisdicción competente para conocer de estos litigios es la de los tribunales 
españoles. 

7. Las partes del presente convenio se reconocen mutuamente como Responsables 
del tratamiento de los datos personales de su ámbito territorial que puedan ser 
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tratadas en el decurso del presente convenio, siendo responsables de garantizar 
los derechos y obligaciones fichadas a la normativa de protección de datos 
vigente, como por ejemplo, la obligación de informar o el ejercicio de derechos 
ARCO. 
Para cuestiones relacionadas con la protección de datos las personas Delegadas 
de Protección de Datos de las partes serán las interlocutoras. 
De acuerdo con el art. 13 del Reglamento europeo 2016/679, de 27 de abril, 
relativo a la protección de las personas físicas por el que respeta al tratamiento 
de datos personales y la libre circulación de estos datos, se informa a las partes 
del convenio: 
Responsable del tratamiento: 
Diputación de Barcelona 
Rambla Cataluña 126, 08008-Barcelona Datos de contacto de la Delegada de 
protección de datos para consultas, quejas, ejercicio de derechos y comentarios 
relacionados con la protección de datos: 
delegatprotecdades@diba.cat 
Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de los convenios de los órganos y 
unidades administrativas de la Diputación de Barcelona. 
Tiempo de conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo previsto 
a la normativa de Régimen Jurídico del Sector Público y del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de archivo histórico. 
Legitimación del tratamiento:  
Cumplimiento de obligaciones establecidas en el convenio. 

8. Este Acuerdo Marco tiene una vigencia de cuatro años a partir de la firma del 
mismo, pudiendo prorrogarse de común acuerdo entre las Partes por escrito y 
previa evaluación de sus resultados, por un período de cuatro años más, como 
máximo.  

9. Cualquiera de las Partes podrá ponerle fin al presente Acuerdo Marco, mediante 
notificación por escrito, con noventa días naturales de anticipación para su 
finiquito, no obstante, en cualquier caso, las partes deben comprometerse a 
terminar satisfactoriamente las acciones o proyectos en marcha. 

10. Los términos del presente Acuerdo Marco podrán ser modificados, por acuerdo 
escrito entre las Partes, y aprobado por sus órganos competentes, el cual 
formará parte integral del convenio. 

En fe de lo anterior se suscribe este Acuerdo.” 
 
SEGON. Publicar el text del conveni al DOGC. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Designar el Sr. Lluís Costabella I portella, diputat delegat de Medi Ambient 
de la Diputació de Girona, com a representants d’aquesta Corporació al Comité de 
Cooperació Conjunt, establert en el pacte quart del conveni marc de col·laboració 
“Acord marc administratiu” per a la cooperació en la gestió de la Reserva de la 
Biosfera del Montseny i de la Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA) a Costa Rica. 
 
CINQUÈ.- Comunicar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de 
Costa Rica i a la Diputació de Barcelona el present acord pel seu coneixement i als 
efectes oportuns. 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
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9. PLE122/000062/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa 

Viària (013): Aprovació inicial del projecte constructiu d'obres de 
condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per 
Madremanya, terme municipal de Monells. (Exp. 2018/8401) 

 
“El Servei de Xarxa Viària Local ha redactat el projecte constructiu d’obres de 
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per 
Madremanya, terme municipal de Monells, amb un pressupost d’1.204.544,90 euros, 
IVA inclòs.  
 
La carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, és titularitat de la 
Diputació de Girona, uneix els nuclis de Bordils i Corçà per Madremanya. 
 
El Servei de Xarxa Viària Local ha redactat diversos projectes amb l’objectiu de 
condicionar i millorar la carretera esmentada, alguns dels quals ja s’han executat en 
els darrers anys. 
 
L’objectiu d’aquest projecte és definir i valorar les obres corresponents al 
condicionament i millora de la carretera GIV-6701 que comunica els nuclis urbans de 
Bordils i Corçà, passant per les poblacions de Sant Martí Vell, Madremanya i Monells. 
El tram objecte del projecte té una longitud aproximada de 1,70 quilòmetres i 
transcorre des de l’inici del terme municipal de Monells fins al nucli urbà de Monells.  
 
Així mateix, el projecte inclou la definició i valoració de les obres per la construcció 
d’una via verda que transcorrerà en paral·lel a la mateixa carretera, d’acord amb el 
conveni signat aquest mes de setembre amb els Ajuntaments de Madremanya i de 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura per a la coordinació, tant a nivell de 
projecte com de realització. 
 
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un 
tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal 
de Monells, amb un pressupost d’1.204.544,90 euros, IVA inclòs. 
 
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau, 
reclamacions i/o al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació 
en el tràmit d’informació pública, l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà 
definitiva. 
 
Tercer. Trametre aquest acord i el projecte als Ajuntaments de Madremanya i de 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura per al seu informe. 
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Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en la 
separata del projecte. 
 
Cinquè. Trametre aquest acord i l’annex dels serveis afectats del projecte a 
Telefónica de España, SAU, a la Mancomunitat d’Aigües Intermunicipal del Baix 
Empordà i a l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura perquè 
valorin els treballs per al desplaçament i reposició dels serveis afectats per les obres 
del projecte. 
 
Sisè. Trametre aquest acord i el projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la seva 
autorització. 
 
Setè. Trametre aquest acord i el projecte a la Secció d'Expropiacions.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta que passarem al punt 
novè que és de Xarxa Viària: l’aprovació inicial del projecte constructiu d’obres de 
condicionament d’un tram de la carretera GI-V6701 de Bordils a Corçà per 
Madremanya, terme municipal de Monells. Té la paraula el diputat senyor Carles 
Álvarez. 
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Carles Álvarez, comenta, bé, el tram de 
carretera que va des de Bordils a Corçà passant per Sant Martí de Madremanya i 
Monells és un tram que té una intensitat mitjana de circulació de entre 1.000 i 1.500 
vehicles diaris, dels quals un 4% són vehicles pesants, i té una amplada de 4,6, per 
tant dificulta el creuament, entre sobretot vehicles pesants i vehicles normals. Per 
tant, des de Xarxa Viària ja fa un temps que s’han redactat diversos projectes, en 
diverses fases, en quatre fases, de les quals dues ja s’han executat i ara aniríem per 
aprovar inicialment aquesta altra fase, que està dins del terme municipal de Monells. 
L’objectiu d’aquest projecte és adaptar aquest tram de carretera d’1,7 kilòmetres al 
que és el reglament de carreteres i amb una amplada de sis sobre vuit, i amb dos 
carrils delimitats. D’aquesta manera facilitaríem la circulació i també la seguretat 
viària. Per tant, a més d’aquest objectiu també a petició dels ajuntaments de 
Madremanya i Monells es fa una via verda paral·lela perquè d’aquesta manera es 
pugui també facilitar la circulació del trànsit de les persones i bicicletes. Per tant, 
tenint també en compte que encara que dins del que és el projecte no està incorporat 
el desplegament de la fibra tal com vàrem comentar a la Comissió Informativa, sí que 
farem una al·legació nosaltres mateixos per poder incorporar-la a l’aprovació 
definitiva. Per tant, el que es proposa és aprovar inicialment aquest projecte, exposar-
lo al públic durant trenta dies. És un projecte amb 11.248.344 euros i comunicar-lo 
també als ajuntaments de Madremanya, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 
als propietaris afectats per l’expropiació, evidentment a Telefónica i la Mancomunitat 
d’Aigües Intermunicipals del Baix Empordà, a més de l’Agència Catalana d’Aigües. I a 
la secció d’expropiació de la Diputació de Girona.  
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, com ja vam mencionar 
a l’últim ple, nosaltres creiem que el model de desenvolupament que s’està apostant 
per a algunes carreteres és excessiu en el sentit de destrossa del paratge natural que 
l’envolta. Creiem que no és tan equilibrat com ens agradaria. Aquest és el resultat que 
en traiem després de tres anys de fer confiança a les propostes que ens feia arribar 
l’Àrea. Veient els resultats que hi està havent, el grup de la CUP el que farem serà 
abstenir-nos en aquests punts i per tant doncs avui ens abstenim en aquesta 
aprovació inicial. 
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El diputat senyor Carles Álvarez intervé i manifesta que. només dir que sembla que 
fem una destrossa brutal i no és així. Si mires el projecte, és donar-li una amplitud de 
4,6 a 6 metres, per tant, jo considero que no és significatiu i el que sí que fa és 
millorar molt la seguretat viària. Són punts de vista i els respectem però per a 
nosaltres, prima per sobre de tot la seguretat de les persones que circulen per 
aquestes carreteres.  
El diputat senyor Pau Presas pren la paraula i manifesta que en aquest cas, des del 
grup d’Esquerra votarem a favor de la proposta i valorem molt positivament el fet que 
s’introdueixi per part del Govern la previsió per al desplegament de la fibra òptica i en 
aquesta cas, agrair que des de l’Àrea s’introdueixi aquesta modificació en el projecte.  
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN 
 
10. PLE122/000003/2018-DCICLHB; Dictamen CI Coop. Local Habitatge i Bon 

Govern; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació inicial de 
les bases generals i específiques reguladores de subvencions del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2019. (Exp. 2019/9435) 

 
“El programa conegut com a Fons de subvencions constitueix des de fa anys la línia 
de subvencions als ajuntaments amb l’import més elevat entre les que atorga la 
Diputació, i representa una important font de recursos econòmics per a tots els 
ajuntaments gironins. L’actual regulació del fons de subvencions, aprovada el 
novembre de 2012, va unificar els anteriors fons de subvencions dels serveis de 
Cooperació Municipal i de Cooperació Cultural, i va crear el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural per al trienni 2013-2015, que es va mantenir també l’any 2016 
en què es va incrementar en 1.300.000,00 € respecte del de l’any 2015. L’any 2017 
la dotació del Fons també es va incrementar en 1.300.000,00 €,00 €, i l’any 2018, es 
va augmentar en 4 milions, arribant a una dotació total de 18.320.000,00€.  
 
Per a l’exercici de 2019 es preveu aprovar una convocatòria de 19.500.000,00€, que 
significa 1.180.000,00 més que la de l’any anterior, i que es distribuirà en les 
consignacions pressupostàries dels anys 2019 i 2020. Aquest augment comporta una 
modificació parcial dels criteris d’assignació de les subvencions amb la finalitat que 
també se’n beneficiïn els ajuntaments petits i mitjans. El principal canvi és la 
modificació dels imports fixos que s’assignen en funció del nombre d’habitants de 
cada municipi i que passaran a ser de 33.000,00 € per als de menys de 20.000 
habitants i de 22.000,00 € per als que tenen una població superior. El paràmetre de 
la superfície del terme municipal, introduït l’any 2017, amb 650.000,00 €, 
s’incrementa a 1.100.000,00€. Entre els beneficiaris de l’import fixe s’inclou per 
primera vegada a les entitats municipals descentralitzades, que si bé estan incloses 
en altres convocatòries de subvencions de la Diputació, i així com en el Fons de 
cooperació local de la Generalitat. La subvenció a l’Ajuntament de Girona es manté 
com en els anys anteriors en un import fix de 850.000,00 €. 
 
Les bases del Fons del 2019 mantenen com en l’any anterior dos fons 
complementaris, un destinat a finançar projectes que facilitin l’accés a les noves 
tecnologies, i l’altre al finançament d’actuacions en camins.  
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El Fons de Cooperació, amb els fons addicionals que s’hi incorporen, constitueix un 
programa que té per objecte complir amb les funcions d’assistència i cooperació de la 
Diputació amb tots els municipis gironins, i que té diversos objectius específics, com 
ara assegurar el finançament dels serveis municipals obligatoris, sostenir un nivell 
mantingut de les inversions municipals en tot el territori, promoure les activitats 
culturals dels ajuntaments tot fomentant els grups locals, millorar l’accés a les noves 
tecnologies i garantir una determinada despesa en els camins municipals. Per tot 
això aquest programa s’inclou en les previsions de la disposició addicional vuitena de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; es regirà per la seva 
normativa específica i seran d’aplicació supletòria les previsions contingudes en 
l’esmentada Llei.  
 
Vistos els antecedents i, de conformitat amb els informes del cap de Servei 
d’Assistència i Cooperació als Municipis i de la cap de Cooperació Cultural, , les 
comissions informatives de Cooperació Local i de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar hi dictaminen favorablement i proposen al Ple que adopti l'acord 
següent 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases generals i específiques reguladores de 
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2019, que es 
transcriuen literalment a continuació  
 
“BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DEL 
FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL  
1. Objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del programa anomenat Fons de Cooperació Econòmica 
i Cultural de la Diputació de Girona per al finançament de les actuacions de 
competència municipal dels tipus detallats a la base 3a. 
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint 
les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions 
municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure 
les activitats de caràcter cultural. 
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural podrà incorporar, mitjançant acord 
plenari, altres fons addicionals amb subvencions per a determinades finalitats o 
actuacions, que es regularan per aquestes bases en tot el que es no prevegi en 
l’ordenació específica. 
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no 
competitiva i en convocatòries públiques, que aprovarà la Junta de Govern. Les 
subvencions es concediran a tots els destinataris assenyalats a la base 4a que 
presentin les sol·licituds en el període fixat en cada convocatòria i  compleixin els 
requisits previstos en aquestes bases i les corresponents convocatòries.  
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 
3.1 Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a 
la naturalesa de l’actuació subvencionada i es realitzi en el termini i en les condicions 
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que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis 
subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
3.2 Es podran finançar amb càrrec al Fons les despeses municipals següents: 

a)Despeses culturals 
b)Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis 

obligatoris, i despeses en inversions reals i transferències de capital 
El detall de les despeses subvencionables en cada línia es descriu seguidament: 
a) Despeses en béns corrents i serveis (capítol II del pressupost) efectuades en 
l'àmbit de la cultura, les arts i la música. A títol orientatiu seran subvencionables les 
despeses derivades de programacions d'arts escèniques, dansa i música, arts visuals, 
comunicació cultural, difusió i promoció de la cultura, patrimoni cultural, educació 
cultural i artística, etc. No seran subvencionables en aquest àmbit les despeses 
d'inversió, les de manteniment i funcionament de locals, les d'atencions 
protocol·làries, les de compra d'aliments i begudes, les de casals d'estiu i colònies, les 
de fires i congressos ni altres despeses anàlogues o no relacionades directament 
amb l'àmbit subvencionable.  
A les despeses culturals assenyalades en aquest apartat, els ajuntaments beneficiaris 
hauran de destinar-hi fins un 15 % de la subvenció anual que els correspongui, 
provinent d'aquest Fons. De la quantitat resultant,  

-un 15 % s’haurà de destinar a la contractació d’integrants del catàleg d’arts en viu 
“Escènics” de la Diputació de Girona; i  

-un 10 % s’haurà de destinar a la dinamització i activitats de les biblioteques i 
sales de lectura municipals, en cas que els municipis comptin amb aquests 
equipaments. El percentatge destinat a les accions de dinamització d’aquests 
equipaments podrà servir també per justificar el 15 % d’“Escènics”, si es 
contracten grups del catàleg amb aquesta finalitat. 

b) Despeses en béns corrents i serveis (capítol II), vinculades a la prestació de 
serveis que siguin obligatoris per al respectiu ajuntament, i despeses en inversions 
reals (capítol VI) i transferències de capital (capítol VII) en serveis de competència 
municipal. 
En cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de 
béns inventariables el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per al qual 
es concedeixi la subvenció durant un termini de com a mínim 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic i de  2 anys per a la resta de béns. 
A les despeses assenyalades en l’apartat b els ajuntaments beneficiaris hauran de 
destinar-hi fins un 85 % de la subvenció anual, i la quantitat resultant la podran 
sol·licitar per a una sola o per a les dues línies subvencionables (corrents i/o 
inversions). 
3.3 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’ajuntament sol·licitant de la subvenció. 
3.4 Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre el 15 
de novembre de l'any anterior al de la convocatòria i la data límit de la justificació de 
les esmentades despeses, segons els terminis establerts a la base 11a, i poden tenir 
el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la 
justificació. 
3.5 La contractació de les actuacions subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb 
la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i la resta de normativa 
d’aplicació vigent en matèria de contractació administrativa.  
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4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) inclosos en l'àmbit 
territorial de la Diputació de Girona. 
5. Criteris per a la fixació de l'import de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import 
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. La seva distribució entre els ajuntaments s'efectuarà aplicant els criteris 
següents: 

a) A l'Ajuntament de Girona se li assigna una subvenció màxima de 850.000,00 €, 
dels quals s'haurà de destinar un 15 % (127.500,00 €) a les despeses culturals 
previstes en aquestes bases. 

b) A la resta d’ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades se’ls 
assignarà un import fix en funció del nombre d’habitants del municipi o de l’àmbit 
territorial de l’entitat municipal descentralitzada, d’acord amb l’escalat següent: 

Nombre d’habitants       Import fix 
Fins a 20.000 habitants    33.000,00 € 
Més de 20.000 habitants    22.000,00 € 

c) Un import d’1.100.000,00 € es distribuirà entre tots ajuntaments, exceptuant el de 
Girona, en funció de la superfície de cada municipi . 

d) A tots els ajuntaments, exceptuant el de Girona, els correspondrà la quantitat 
derivada de la corresponent convocatòria, un cop descomptats els imports 
distribuïts sobre la base dels 3 apartats anteriors. D’aquesta quantitat un 85 % es 
distribuirà en funció de la població de cada municipi, i un 15 % en funció de la 
mitjana de la seva despesa corrent no financera, capítols 1, 2 i 4 del pressupost 
liquidat consolidat en el exercicis de 2014, 2015 i 2016. 

Per aplicar els criteris anteriors s’utilitzaran d’una banda les xifres de població del 
cens oficial de població a 1 de gener de 2017, publicades per l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE), i d’una altra, de forma preferent, les dades de superfície 
municipals i les xifres de les liquidacions pressupostàries publicades pel Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya (Idescat, Municat o altres bases de 
dades que les substitueixi). 
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 a cada línia de subvenció, i podran finançar la totalitat del cost de les 
diferents actuacions subvencionades. Si el cost de qualsevol 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 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. Sol·licituds 
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament i entitat 
municipal descentralitzada dins del termini que estableixi la convocatòria 
corresponent. 
Les despeses subvencionables incloses en cada sol·licitud es referiran a les diferents 
línies de subvenció, incloses les de fons addicionals si s’escau, a les quals es 
sol·licita aplicar l’import de les subvencions. En l'àmbit de les despeses culturals es 
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podran agrupar en la memòria de la sol·licitud diferents actuacions o activitats a les 
quals es sol·licita aplicar la subvenció. En les altres línies de subvenció, despeses 
d’inversió i despeses corrents en serveis obligatoris, cada sol·licitud podrà incloure 
fins a tres actuacions diferents dins de la respectiva línia de subvenció. 
Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini establert en la convocatòria, 
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat) i hauran 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.  
 les sol·licituds estandarditzades cal detallar la informació següent: 
1. A la de despeses culturals: una memòria descriptiva abreujada de les activitats, 
programes o accions de cultura per a les quals se sol·licita la subvenció. 
2. A la de despeses en serveis obligatoris i/o inversions: en el primer cas només 
s’haurà d’indicar el servei o serveis obligatoris per als quals se sol·licita finançament; 
en cas d’inversions, caldrà una designació identificativa de cada inversió per a la qual 
se sol·licita la subvenció. 
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 
Els centres gestors d’Assistència i Cooperació als Municipis i de Cooperació Cultural 
de la Diputació de Girona realitzaran la instrucció i ordenació de l’expedient per a 
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprendran: 

Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts 
en aquestes bases. 

Avaluació de les sol·licituds efectuada conforme els criteris establerts en 
aquestes bases. 

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. 
Els centres gestors, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, 
formularan la proposta de resolució degudament motivada. 
La proposta de resolució haurà 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 Cooperació Local 
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Vicepresident: El president de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar 

Vocals:La cap del Servei de Cooperació Cultural (en funcions) 
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis  

El secretari general o persona en qui delegui 
El funcionari/ària que s’encarregui de la gestió de les 
subvencions 

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. 

a) Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
b) 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.  

10. Acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, o les seves modificacions, 
si en el termini d’un mes l'ajuntament beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà 
que han estat acceptades, com també les condicions generals i específiques fixades 
que hi siguin d'aplicació.  
11. Justificació 
1.El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà: 

a)Per a les subvencions per a despeses culturals i per a despeses corrents en 
serveis obligatoris: el 15 de novembre de l’any de la convocatòria. 

b)Per a les subvencions per a inversions i transferències de capital: el 30 de 
setembre de l’any següent de la convocatòria. 

Aquests terminis de justificació es podran 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. L’ampliació del termini de justificació 
comportarà també la del període d’execució de les despeses subvencionades previst 
a la base 3a, apartat 4t. 
2. 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.  
3.Models de justificació: 

a)Les subvencions per a despeses culturals s’hauran de justificar en la seva 
totalitat d’acord amb el model específic establert per la Diputació, disponible al 
web www.ddgi.cat, per a aquesta línia de subvencions. Caldrà dirigir el 
compte justificatiu al Servei de Cooperació Cultural. 

b) Les subvencions per a despeses corrents en serveis obligatoris i per a 
despeses d’inversió o transferències de capital s’hauran de justificar en 
comptes justificatius independents, d’acord amb els models determinats per la 
Diputació, disponibles al web www.ddgi.cat. Caldrà dirigir els comptes 
justificatius al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis Es podran 

http://www.ddgi.cat/
http://www.ddgi.cat/
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presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s'executi la 
despesa subvencionada, però en les subvencions per inversions, un cop 
finalitzada l’execució, caldrà presentar un certificat del cost i el finançament 
final. Per a la justificació de les subvencions per a despeses corrents serà 
suficient presentar un compte justificatiu simplificat amb la informació que 
estableix l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Quan es tracti de subvencions per a inversions, si són inferiors a 60.000,00 €, 
els beneficiaris hauran de presentar un compte justificatiu simplificat, i quan 
siguin iguals o superiors a 60.000 €, hauran de presentar un compte 
justificatiu ordinari, acompanyat de còpia de les factures corresponents.  

12. Pagament 
Un cop justificada correctament cada subvenció, 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 per l’òrgan gestor corresponent. En despeses per serveis 
obligatoris i inversions s’efectuaran pagaments per l’import justificat que no disposi 
d’altra font específica de finançament i fins al límit de l'import de la subvenció 
assignada..  
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 poden cobrir la totalitat del cost de 
l’actuació subvencionada i 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, servei o inversió subvencionats.  
14. Subcontractació 
Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin la totalitat de les actuacions 
objectes de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n deriven hauran 
d'anar a càrrec de l'ajuntament respectiu. 
15. Modificació 
Un cop estiguin aprovades les subvencions, i abans de la finalització del termini de 
justificació, els beneficiaris podran sol·licitar el canvi de destinació de cadascuna de 
les subvencions atorgades. No es considerarà canvi de destinació la redistribució de 
l’import de les subvencions concedides per a diferents actuacions en una mateixa 
línia de subvencions: despeses culturals, despeses corrents en serveis obligatoris o 
despeses en inversions. 
Els canvis de destinació no podran implicar que es destini el 15 % de la subvenció a 
despeses culturals (establertes a la base 3a), o les subvencions incloses en fons 
addicionals a les altres línies subvencionables. 
Les sol·licituds de canvis de destinació s'hauran de presentar mitjançant el model 
establert per la Diputació, acompanyades de la mateixa informació o documentació 
requerida per a les sol·licituds inicials, i la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan 
que resoldrà. 
16. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar  totalment o parcial les subvencions, i el 
beneficiari tindrà l’obligació 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.  
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b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c)D’altres que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El centre gestor corresponent tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, però correspondrà a la 
Junta de Govern de la Diputació l’adopció dels acords definitius d’aquests expedients. 
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 se’n podrà concertar l'execució en els supòsits previstos a l'article 29-7 
de la Llei 38/2003, 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 que estableix la 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, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat 
Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic 
de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les activitats 
culturals objecte d’aquesta línia de subvencions, i així s’haurà d’acreditar amb la 
presentació del compte justificatiu i amb un o diversos programes d’aquelles activitats.  
En cas de subvencions per a despeses corrents obligatòries, i en subvencions de 
menys de 25.000,00 € en inversions, 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. 
En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, 
s’entendrà complerta l’obligació de difusió amb la inclusió del logotip i nom de la 
Diputació de Girona en els corresponents cartells anunciadors de l'obra.  
Si s’incompleix l’obligació de difusió i publicitat, 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: 
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. 

a)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 
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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 dels beneficiaris 
b)Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 

que fonamenta la concessió de les subvencions. 
c)Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat 

i complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
d)Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i en tot cas amb 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 que hi sigui 
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. 

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 
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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)L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 

b)La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

c)La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  

d)La  Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
e)La Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local.  
f)El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril , pel qual s'aprova el Text refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
g)El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
h)Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, d’acord amb l’establert a la seva disposició addicional vuitena, 
el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament 
de desenvolupament, l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i les Bases d'execució del pressupost general per al present exercici 
de la Diputació.  

i) 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 primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D'aquestes resolucions del president se'n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
Els extractes de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previstos a l’article 17-3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
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“BASES ESPECÍFIQUES DEL FONS DE SUBVENCIONS PER FACILITAR 
L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES 
1. Objecte 
Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions que concedeix la Diputació 
de Girona als ajuntaments per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies. 
L’aparició d’Internet i del concepte d’administració electrònica implica que els 
sistemes d’informació que necessita qualsevol ajuntament siguin extremadament 
complexos. La Diputació de Girona vol donar suport als ajuntaments perquè s’adaptin 
a aquesta nova situació, ajudant-los a utilitzar i a integrar les solucions que ofereixen 
diferents ens de l’Administració, com ara l’AOC, CATCert,, Red.es, XALOC o la 
mateixa Diputació, entre d’altres. Perquè questa ajuda sigui possible i l’ús de les 
diferents solucions siguin viables, cal que els ajuntaments disposin d’equipaments 
informàtics actualitzats i correctament dimensionats. Per això, les ajudes es concreten 
en els tres àmbits següents: 

-Millora del material informàtic de les dependències municipals. 
-Millora de les xarxes informàtiques de la corporació. 
-Millora del programari amb les limitacions especificades a l’apartat 3 d’aquestes 

bases. 
2. Naturalesa, finançament i criteris de repartiment 
Aquestes subvencions es concedeixen en una convocatòria única anual. L’import i la 
consignació del pressupost s’especifiquen en la convocatòria corresponent. 
La convocatòria anual ha de quantificar els imports de les transferències finalistes de 
lliure disposició per a cadascun dels ajuntaments que hi pugui participar. 
La participació en la convocatòria de lliure disposició de caràcter finalista té com a 
finalitat sufragar despeses, d’acord amb el punt 3 d’aquestes bases. 
L’import de les subvencions que es distribuiran entre els sol·licitants no podrà 
superar l’import del crèdit assignat en la convocatòria i, si s’escau, en les ampliacions 
derivades de modificacions pressupostàries. La distribució entre els ajuntaments es 
farà aplicant els criteris següents: 

a)A cada ajuntament de més de 30.000 habitants se li assignarà una subvenció 
màxima de 9.000,00 €. 

b)A la resta d’ajuntaments els correspondrà la quantitat derivada de la corresponent 
convocatòria, un cop descomptats els imports distribuïts sobre la base de 
l’apartat anterior. La convocatòria fixarà el percentatge que es destina com a 
part fixa de les subvencions. L’import que correspondrà a cada ajuntament es 
calcularà amb la fórmula següent: 

Import =((IGs*PPF)/(100*NPB)) +((IGs*NHP*(100-PPF))/(100*NHPT)) 
IGs = Import global de la convocatòria 
PPF = Percentatge part fixa del fons 
NPB = Nombre de pobles que poden participar a la convocatòria 
NHPT = Nombre d’habitants totals dels ajuntaments que poden participar a la 
convocatòria 
NHP = Nombre d’habitants del municipi del qual es calcula la subvenció. 
A la convocatòria es publicarà el resultat d’haver aplicat aquesta fórmula per a 
cadascun dels municipis que hi poden participar. 
3. Conceptes subvencionables 

a)Es consideren despeses subvencionables les següents: 
-Xarxes informàtiques LAN o WAN amb cable o sense fils. 
-Maquinari relacionat amb les tecnologies de la informació. 
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-Programari de base: sistemes operatius, antivirus, paquets ofimàtics, tallafocs, 
sistemes de còpies de seguretat i altre programari de base.  

-Programari per a la gestió municipal, llevat de l’exclòs específicament en 
aquestes bases. 

-Les despeses de rènting de conceptes subvencionables. 
-Pàgines web ( només per als ajuntaments de més de 7.000 habitants). 
-Centraletes telefòniques. 
-Dispositius de control de presència. 
b)No són subvencionables les despeses de: 

Aplicacions informàtiques de comptabilitat, de gestió de patrimoni, de gestió de 
subvencions, les relacionades amb l’àmbit de la recaptació, el registre d’entrada i 
sortida, el seguiment d’expedients, la gestió de documents, el padró d’habitants, les 
nòmines, els recursos humans, el perfil del contractant i els tramitadors electrònics. 
Personal propi. 
Dinamització. 
Serveis professionals exteriors que no estiguin relacionades amb tasques 
d’instal·lació o configuració dels equips o programari. 
Formació, llevat de la formació específica dels usuaris directes dels projectes i que 
siguin treballadors de l’ajuntament o d’ens dependents. 
Càmeres de fotografiar, material de producció audiovisual o equips de sonorització o 
de projecció. 
Seguretat Social. 
Feines de paleteria i mobiliari. 
Manteniment. 
Comunicacions (ADSL, cabal d’Internet, telefonia, etc.). 
Telèfons. 
4. Instrucció de l’expedient 
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon a 
l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, sense perjudici de les 
delegacions que es considerin oportunes. 
La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora, que tindrà la 
composició següent: 
President:  el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 

Tecnologies, Esports i Benestar 
Secretari: el diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar 
Vocal: el cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
5. Justificació i pagament 
El termini màxim per justificar la subvenció serà el que prevegin les bases i la 
convocatòria anual per a les despeses en serveis obligatoris del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona.  
Caldrà justificar el 100 % de la subvenció concedida. En cas que es justifiquin 
despeses per un import inferior al de la subvenció concedida, l’import de la subvenció 
serà del 100 % de l’import justificat correctament. 
Caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, que es dirigirà al Servei de Sistemes 
i Tecnologies de la Informació, emplenat degudament, segons el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), el qual haurà de contenir 
la informació següent: 

-Una memòria justificativa del fet que les despeses subvencionades s’adapten 
al punt 3 d’aquestes bases. 
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-Una relació classificada de les despeses de l’objecte o projecte, en què 
consti: la identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte i la data d’emissió de la factura. 

-El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o el 
projecte, en què consti l’import i la seva procedència. 

El pagament es farà per transferència bancària una vegada justificada la totalitat de 
l’actuació subvencionada. 
6. Règim jurídic 
En tot el que no prevegin aquestes bases específiques regiran les bases generals 
reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i la resta de normativa que 
hi és d’aplicació.” 
 
“BASES ESPECÍFIQUES DEL FONS DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS 
EN CAMINS 
1. Objecte 
L’objecte d’aquetes bases és regular les subvencions que concedeix la Diputació de 
Girona per a actuacions de conservació i manteniment de camins municipals i de 
sega de marges.  
Les activitats subvencionades podran ser subcontractades. 
2. Conceptes subvencionables 
Són subvencionables les despeses municipals destinades a la conservació i 
manteniment dels camins de titularitat municipal o d’ús públic general. També són 
subvencionables les despeses de sega de la vegetació dels marges d’aquells camins. 
La titularitat municipal o l’ús públic dels camins s’haurà d’acreditar amb un certificat 
del secretari/ària municipal, que es presentarà amb el compte justificatiu de la 
subvenció i que es dirigirà als Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. 
No són subvencionables les despeses de les nòmines, la seguretat i altres despeses 
relacionades amb el personal municipal (capítol I del pressupost) 
3. Import de la subvenció 
A cada ajuntament li correspondrà la següent dotació mínima en funció de la seva 
població i de l’extensió del seu municipi, que haurà de ser invertida en el concepte 
subvencionable sol·licitat. 
 

 Fins a 10 km2 
 

De 10 km2 

a 20 km2 
 
 

De 20 km2 

a 50 km2 
 
 

Més de 50 km2 
 

D’1 a 999 h 900€ 1.100€ 1.600€ 3.000€ 
De 1.000 a 4.999 h 800€ 1.000€ 1.400€ 2.900€ 
De 5.000 a 9.999 h 600€ 900€ 1.300€ 2.800€ 
De 10.000 a 19.999 h 650€ 800€ 1.100€ 2.700€ 
De 20.000 a 100.000 h 500€ 700e 1.000€  

 
En cas que la convocatòria superi la quantitat de 300.000,00€ l ‘import no distribuït en 
funció dels criteris anteriors s’assignarà proporcionalment en funció dels km2 de cada 
municipi. 
La subvenció correspondrà, com a màxim, al 90% de la despesa efectiva de 
l’actuació. 
4. Justificació i pagament 
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El termini màxim per justificar la subvenció serà el que prevegin les bases i la 
convocatòria anual per a les despeses en serveis obligatoris del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona.  
El pagament es farà, una vegada justificada l’execució de la despesa subvencionada, 
per transferència bancària. 
’import final de la subvenció no podrà superar el 90 % de la despesa correctament 
justificada. 
5. Règim jurídic 
En tot el que no prevegin aquestes bases específiques regiran les bases generals i 
reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i la resta de normativa que 
hi és d’aplicació.” 
 
El president senyor Miquel Noguer comenta que passarem a la Comissió de 
Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern amb l’aprovació inicial de les bases 
generals i específiques reguladores de subvencions del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural per a l’exercici que ve, el 2019. Té la paraula el vicepresident 
primer, el senyor Santamaria. 
El vicepresident primer senyor Fermí Santamaria intervé i manifesta, com ja sabeu, al 
pressupost del 2019 hi ha hagut un increment en el que fa referència al Fons de 
Subvencions d’1.180.000 euros. Per tant, ara a l’exercici del 2019 tindrem una 
convocatòria de 19.500.000 euros. Vol dir que des del fons el 2015 fins al del 2019 hi 
haurà hagut un increment de 7.780.000 euros durant aquesta legislatura. El que sí 
que hem fet i tal com vàrem quedar a la Comissió Informativa és en la partida que 
destinem a la quota fixa dels municipis, en els municipis petits l’incrementaríem en 
tres mil euros, per tant, passarien a ser de 33.000 euros fins a 20.000 habitants i de 
20.000 habitants en amunt serien 22.000 euros. Sí que la partida de Girona queda 
congelada, que són 850.000 euros i el que sí que hem introduït també són les entitats 
municipals descentralitzades. Per exemple, la de l’Estartit la considerem també com si 
fos un municipi petit, o sigui fem el que fan també la Generalitat i el contemplem i se li 
dona aquesta ajuda de 33.000 euros. També hem posat una partida de 100.000 euros 
per repartir en el que fa referència a l’apartat de superfície. Dit això, del que sí que 
voldria fer esment aquí, repassant les bases, ens hem adonat que en el 3.5 quan 
parla de «la contractació de les actuacions subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord 
amb l’establert al Real Decret legislatiu 3/2011 del 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei de contractes al sector públic i la resta de normativa vigent en 
matèria de contractació administrativa», aquesta llei està derogada i el que sí que fem 
és actualitzar-la posant que «la contractació de les actuacions subvencionades 
s’haurà d’efectuar d’acord amb la legislació vigent en matèria de contractes del sector 
públic i la resta de normativa d’aplicació vigent en matèria de contractació 
administrativa». Gràcies, senyor president. 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta: el grup de la CUP, com ja 
hem vingut fent els últims anys quan es portava aquest punt a l’ordre del dia i després 
és cert que no hem participat aquest any en el debat perquè el dia que se’ns va 
convocar no hi podíem ser, però sí que ho havíem vingut dient en les reunions dels 
altres anys, que creiem que hi havia tot un seguit d’indicadors socials que quedaven 
molt apartats de tot el debat de fons que hi ha aquí i que es feia una proposta que, si 
a més cada any ha anat creixent, és difícilment rebutjable perquè, clar, cada anys els 
municipis –la majoria d’ells– veuen incrementat aquest fons i per tant això és positiu 
per als municipis. Ara bé els indicadors i les classificacions de com es fa el 
repartiment d’aquests diners, nosaltres creiem que hi ha tot uns indicadors socials 
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que a més hi ha altres grups que també ho han plantejat, no em sigut només com a 
CUP, que d'alguna manera això no hem sabut –o no s’ha sabut– concretar durant 
aquests quatre anys perquè es poguessin tenir més en compte a l’hora de fer aquest 
repartiment. Per tant , nosaltres el que farem avui serà una abstenció, una abstenció 
reconeixent que hi ha hagut una millora molt important del fons, i que això és positiu, 
però que creiem que en la proposta de repartiment ens ha faltat aprofundir en tot el 
que és el debat social per poder incorporar-lo millor a aquest fons i en definitiva en 
aquestes bases.  
El diputat senyor Josep Maria Bagot pren la paraula i manifesta: el grup d’ERC, 
primer de tot anunciar que votarem a favor, tal com hem fet els darrers anys, 
bàsicament per l’increment que ha anat tenint el fons en aquests darrers quatre anys 
però sí que no volem deixar passar l’oportunitat per manifestar, tal com vàrem dir a la 
Comissió, que nosaltres sí que, sense fer servir l’argumentari complet que hem fet 
servir els darrers anys, sí que nosaltres mostrem certes discrepàncies tant pel que fa 
al finançament del propi fons com als criteris de distribució d’aquest fons. 
Senzillament això, res més. 
El vicepresident primer senyor Santamaria respon: el que sí que no és menys cert, és 
que el que ens vàrem proposar era fer una millora en el que feia referència als 
paràmetres que fèiem servir per poder donar aquestes subvencions i això hem de dir 
que ho hem discutit i ho hem discutit tots plegats, és a dir, aquestes bases les vàrem 
aprovar sí que amb aquestes puntualitzacions de mirar de trobar algun punt de 
coincidència en el tema social però que la veritat sí que es va treballar, es va estar 
mirant, no va estar possible trobar una fórmula adient però sí que no és menys cert 
que el que vàrem fer també és mirar que la situació dels municipis petits tinguessin un 
gran benefici. Diguem-ne que, en aquesta línia, vàrem introduir, incrementant el que 
eren les aportacions, el que eren les subvencions, la quota fixa i vàrem introduir el 
paràmetre de «Territori» perquè realment hi ha municipis que són petits quant a 
habitants i a pressupost però que són molt grans en territori. Precisament ells en certa 
manera no rebien o no era equitativa la distribució que es feia. Que s’han d’introduir 
paràmetres socials? Per suposat que és qüestió d’anar treballant, d’anar-ho fent. I el 
que sí que no és menys cert és que nosaltres des de Diputació o des del Govern 
també sabeu que, en el que fa referència a l’àmbit social, també hi ha hagut certs 
increments, concretament en partides de la nostra pròpia Àrea de Cooperació i 
Habitatge. D’Habitatge ja sabeu que hi ha hagut un increment. Jo crec que a l’àmbit 
social hem d’intentar d’incorporar la fórmula però no diguem que ens n’oblidem. O 
sigui, nosaltres en l’àmbit social també estem treballant i crec que en molt bona línia. 
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 
BENESTAR 

 
11. PLE122/000012/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa 

CENTEB; Cooperació Esportiva (026): Aprovació inicial de les bases 
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament 
de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les 
comarques gironines. (Exp. 2018/9338) 

 
“L'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, dóna suport a 
l'esport mitjançant diverses línies d'actuació, entre les que hi ha el suport econòmic 
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directe a través de subvencions. Amb aquesta finalitat s'han redactat les bases 
generals que han de regir el procediment de concessió de subvencions per al suport a 
l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport, dels ajuntaments i les entitats 
esportives. 
 
Per aquest motiu, es proposen unes bases generals d'ajuts als ajuntament i les 
entitats esportives. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, hi dictamina favorablement i proposa al Ple que 
adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació 
de Girona per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i 
l'esport a les comarques gironines, que es transcriuen literalment tot seguit: 
 
"Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de 
l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines. 
1.Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del Servei d’Esports de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines, d’acord amb els programes definits a l’annex. 
Els programes de subvencions esmentats tenen les finalitats següents: 
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport. 
A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva. 
A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 
A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius 

municipals. 
A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals. 
A5. Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen 

en competicions individuals. 
Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per a la 
promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport: 
B1. Suport a l’activitat esportiva de base. 
B2. Suport a l’esport d’alta competició. 
B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 
B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell 

estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya. 
B5. Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat de les entitats esportives. 
Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport. 
Programa D. Programa «Neda a l’escola» d’adquisició i/o desenvolupament de les 
habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic. 
2.Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública que ha d’aprovar la Junta de Govern. Les 
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subvencions es concedeixen mitjançant la comparació de les sol·licituds que es 
presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne 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 
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, resulti estrictament necessària 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. 
En el cas dels subprogrames A3 i A4 de construcció, rehabilitació i millora de béns 
inventariables, el període durant el qual el beneficiari haurà de destinar els béns al fi 
concret per al qual es concedeix la subvenció no pot ser inferior a dos anys. 
Els períodes d’execució per a cada programa són els següents: 

 Programa Període d’execució 

A1 
Suport als programes municipals De l’1/09 de l’any anterior a la 

convocatòria al 31/08 de l’any de la 
convocatòria. 

A2 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius 

De l’1/09 de l’any anterior a la 
convocatòria al 31/08 de l’any de la 
convocatòria. 

A3 
Suport a les actuacions de condicionament i 
millora d’equipaments esportius municipals 

De l’1/07 de l’any anterior a la 
convocatòria al 30/11 de l’any de la 
convocatòria. 

A4 
Suport a la renovació de la gespa artificial De l’1/01 de l’any anterior a la 

convocatòria al 30/11 de l’any de la 
convocatòria. 

A5 
Suport als programes municipals d’ajuts als 
esportistes que participen en competicions 
individuals 

De l’1/09 de l’any anterior a la 
convocatòria al 31/08 de l’any de la 
convocatòria. 

B1 Suport a l’activitat esportiva de base De l’1/07 de l’any anterior a la 
convocatòria al 30/06 de l’any de la 
convocatòria. 

B2 
Suport a l’esport d’alta competició 

B3 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius 

De l’1/09 de l’any anterior de la 
convocatòria al 31/10 de l’any de la 
convocatòria. 

B4 
Suport a la participació en esdeveniments 
esportius 

De l’1/09 de l’any anterior de la 
convocatòria al 31/10 de l’any de la 
convocatòria. 

B5 
Suport als actes de reconeixement d’antiguitat 
de les entitats esportives. 

De l’1/11 de l’any anterior a la 
convocatòria al 31/10 de l’any de la 
convocatòria. 

C Suport als consells esportius 
De l’1/07 de l’any anterior a la 
convocatòria al 30/06 de l’any de la 
convocatòria. 

D Programa «Neda a l’escola» 
De l’1/07 de l’any anterior a la 
convocatòria al 30/06 de l’any de la 
convocatòria. 

No són 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 
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Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions dels diferents programes 
objecte d’aquestes bases les entitats següents: 

a) Programa A, els ajuntaments de la demarcació de Girona, les entitats 
municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms. 

b) Programa B, les entitats de la demarcació de Girona, inscrites o adscrites al 
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Per al subprograma 
B2, «Suport a l’esport d’alta competició», també poden concórrer a la 
convocatòria les entitats privades amb ànim de lucre que compleixin l’objecte 
d’aquest subprograma. 

c) Programa C, els consells esportius de la demarcació de Girona. 
d) Programa D, els ajuntaments, els centres educatius públics i els privats 

concertats o les seves associacions escolars de la demarcació de Girona que 
imparteixin educació infantil i/o primària. 

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants 
han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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 cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions 
que s’acordin. Les condicions de les ampliacions són les que es determinen 
específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es realitzi. Cada sol·licitud 
s’avalua d’acord amb els criteris establerts a l’annex i, atesa la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria, es determina l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge 
que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. Els imports màxims i 
mínims de les subvencions concedides a cada programa són els que figuren a l’annex 
d’aquestes bases. 
6.Criteris de valoració 
Els criteris de valoració per a cada subprograma són els que figuren a l’annex 
d’aquestes bases. 
7.Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les entitats sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per a cada 
subprograma. La mateixa activitat o actuació només es pot presentar a un 
subprograma. En cas que una entitat o un ajuntament presentin una sol·licitud per a 
una mateixa activitat o actuació, només s’acceptarà la presentada per l’ajuntament. 
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament en el termini establert en la 
convocatòria, i han d’estar signades electrònicament pel representant legal de l’entitat 
amb un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. 
Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar a través de les plataformes 
telemàtiques següents:  
– Ajuntaments: plataforma EACAT  
– Entitats, empreses i d’altres: tràmits en línia de la Plataforma de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
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’han esmenat els defectes, s’entén que l’interessat 
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ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dicta la resolució prèvia, d’acord amb 
els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxiven 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 
tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència de 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 del procediment i avaluació de les sol·licituds 
El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha d’instruir i ordenar l’expedient per a 
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprenen: 
Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en 
aquestes bases. 
L’avaluació de les sol·licituds efectuada de conformitat amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 
Petició dels informes, informació o assessorament que estimi 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 emet un informe en el 
qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Centre Gestor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, 
formula 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 seva quantia, així com la relació dels sol·licitants 
exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada pels membres 
següents:  
President:  El president de la Comissió informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 

Esports i Benestar 
Vocals:El diputat del Servei d’Esports 
El cap del Servei d’Esports 
El funcionari/ària encarregat/da de la gestió de subvencions a entitats 
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden 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 s’ha de sotmetre a consideració de la Junta de Govern, 
òrgan que ha de resoldre definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de 
les subvencions.  

a) La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 
també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.  

b) La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució corresponent 
en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del període 
de presentació de les sol·licituds. 

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 acceptada la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11.Justificació 
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Els terminis per justificar les accions subvencionades per a cada programa són els 
següents: 

 Programa Termini de justificació 
A1 Suport als programes municipals 30 de setembre de l’any de la convocatòria 
A2 Suport a l’organització d’esdeveniments. 

esportius 
30 de setembre de l’any de la convocatòria 

A3 Suport a les actuacions de condicionaments 
30 de novembre de l’any de la convocatòria 

A4 Suport a la renovació de la gespa artificial 
A5 Suport als esportistes individuals 31 d’octubre de l’any de la convocatòria 
B1 Suport a l’activitat esportiva de base 

31 de juliol de l’any de la convocatòria 
B2 Suport a l’esport d’alta competició 
B3 Suport a l’organització d’esdeveniments 

esportius 
31 d’octubre de l’any de la convocatòria 

B4 Suport a la participació en esdeveniments 
esportius 

B5 Suport al reconeixement de les entitats 31 d’octubre de l’any de la convocatòria 
C Suport als consells esportius 15 de juliol de l’any de la convocatòria 
D Programa «Neda a l’escola» 15 de juliol de l’any de la convocatòria 

L’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina 
com a tal en l’acord d’atorgament de la subvenció. 
Els beneficiaris han de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu normalitzat que permeti valorar el grau d’execució de l’actuació 
subvencionada. 
En cas de subvencionar una actuació concreta: 

A)Entitats públiques: en subvencions del mateix import o d’import superior a 
60.000 euros, caldrà adjuntar factures. 
Entitats privades o persones físiques: en subvencions del mateix import o 
d’import superior a 30.000 euros, caldrà adjuntar factures. 

A l’efecte de la justificació es poden presentar com a justificades totes les despeses 
imputables a l’activitat subvencionada que, de conformitat amb el 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. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunica a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o 
completar-los en el termini de 15 dies.  
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En cas que la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar  en l’acord de concessió, 
la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de subvenció 
sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar.  
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si 
escau s’efectuïn, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas que no 
s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el 
de l’import de la despesa subvencionable. 
Es redueix l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
a la base 14, superen la despesa efectiva. 
No s’accepten pròrrogues en el període d’execució. Si un cop finalitzat el termini de 
presentació de la documentació justificativa aquesta no s’ha presentat, s’iniciarà el 
procediment de revocació de la subvenció. 
12.Pagament  
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El pagament de la subvenció es tramita previ informe favorable del cap del Centre 
Gestor. Només es poden efectuar pagaments en concepte de bestretes del 50 % de 
la subvenció anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent a les 
entitats del programa C de suport als consells esportius. Per a la resta de programes . 
No s’efectuen pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant 
transferència bancària. 
13.Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases no són compatibles amb les ajudes, per al 
mateix concepte, de l’Organisme Autònom DIPSALUT de la Diputació de Girona. Per 
a la resta, són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre que la suma de 
tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada —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 hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
15.Reformulació de sol·licitud  
No es poden reformular les sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació 
d’aquestes.  
La reformulació de 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. 
16.Modificació de les subvencions 
Els beneficiaris no poden sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada, ni la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
17.Invalidesa, revocació i reintegrament  
La Diputació de Girona pot 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) Supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

b) Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El centre gestor d’Esports ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació és l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords definits 
d’aquests expedients. 
18.Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es faci amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es pot 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. 
19.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, 
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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. 
20.Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s’han d’entendre 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 
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21.Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin 
objecte de subvenció, tot i que l’activitat ja s’hagi realitzat. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
a)Si encara és possible complir-la en els termes establerts, l’òrgan concedent ha de 
requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini 
no superior a 15 dies, amb l’advertència 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 complir-la en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures 
alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament públic 
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a 15 dies per adoptar-lo amb l’advertència que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
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 en la 
normativa de contractes públics per a la contractació menor: 

Les entitats privades han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de compromís per a l’execució 
de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves 
característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats 
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que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb 
anterioritat a la concessió de la subvenció. 

Les administracions públiques hauran de presentar un certificat del secretari que 
acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb 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 de 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. 
23.Principis ètics i de conducta 
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el 
procediment. Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui 
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la 
seva activitat assumeixen les obligacions següents: 
d)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. 
e)No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
f)Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents: 
f)Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. 
g)No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l’adjudicació de la subvenció o ajut. 
h)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. 
i)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 sol·licitin per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
j)Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions 
corresponents, 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, és aplicable 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. 
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. 
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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.  
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. 
26.Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.  
D’aquestes resolucions del president se n’ha de donar compte en la primera sessió 
que tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’han de publicar 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
ANNEX Bases específiques  
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport 

Subprograma A1. Suport als programes municipals anuals de promoció de l’activitat 
fisicoesportiva  
1.Objecte 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del 
desenvolupament dels programes anuals de promoció de l’activitat fisicoesportiva 
dels municipis de les comarques gironines. Les activitats incloses als programes 
anuals de promoció hauran de tenir una durada mínima de 2 mesos. 
2.Criteris de valoració 
Els criteris que serveixen per valorar les sol·licituds presentades són els següents: 

a) Dades de l’activitat 
 Periodicitat setmanal de l’activitat (de 0 a 10 punts): 

◦ 1 dia (2 punts) 
◦ 2 dies (4 punts) 
◦ 3 dies (6 punts) 
◦ 4 dies (8 punts) 
◦ 5 o més dies (10 punts) 

 Durada de l’activitat (de 0 a 10 punts): 
◦ De 2 a 3 mesos (4 punts) 
◦ De 3 a 6 mesos (6 punts) 
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◦ De 6 a 9 mesos(8 punts) 
◦ Més de 9 mesos (10 punts) 

 
b) Dades de participació 

 Nombre total de participants (de 0 a 20 punts): 
◦ Fins al 10 % de la població del municipi .............4 punts 
◦ Del 10 al 15 % de la població del municipi..............8 punts 
◦ Del 15 al 25 % de la població del municipi..............12 punts 
◦ Del 25 al 35 % de la població del municipi..............16 punts 
◦ Més del 35 % de la població del municipi..............20 punts 

 Percentatge de participants menors de 20 anys (de 0 a 10 punts): 
◦ Menys del 10 % del total absolut de participants0 punts 
◦ De 10 a 30 %2 punts 
◦ De 30 a 50 %4 punts 
◦ De 50 a 60 %6 punts 
◦ Més de 60 %10 punts 

 Percentatge de participants majors de 60 anys (de 0 a 10 punts) 
◦ Menys del 10 % del total absolut de participants2 punts 
◦ De 10 a 30 %4 punts 
◦ De 30 a 50 %6 punts 
◦ De 50 a 60 %8 punts 
◦ Més de 60 %10 punts 

 Percentatge de participants femenins (de 0 a 10 punts): 
◦ Menys del 10 % del total absolut de participants2 punts 
◦ De 10 a 30 %4 punts 
◦ De 30 a 50 %6 punts 
◦ De 50 a 60 %8 punts 
◦ Més de 60 %10 punts 

 Percentatge de participants amb discapacitats (de 0 a 10 punts): 
◦ Menys de l’1 % del total absolut de participants0 punts 
◦ D’1 a 5 %4 punts 
◦ De 5 a 10 %6 punts 
◦ De 10 a 20 %8 punts 
◦ Més de 20 %10 punts 

 
c) Finançament de l’activitat: 

 Subvenció que es demana en relació amb el pressupost de l’activitat 
(de 0 a 20 punts): 

◦ Menys de 10 %20 punts 
◦ De 10 a 20 %16 punts 
◦ De 20 a 30 %12 punts 
◦ De 30 a 40 %8 punts 
◦ Més del  40 %4 punts 

La puntuació final s’obté de la suma de les puntuacions obtingudes en els diferents 
criteris de valoració. Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada 
paràmetre, les sol·licituds s’ordenen de major a menor puntuació obtinguda. En cas 
d’empat, es prioritza la de major durada de l’activitat i, si continua havent-hi algun 
empat, es prioritza la de major periodicitat. 
3.Import de la subvenció 
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Atesa la qualificació aconseguida, s’atendran les sol·licituds per ordre de major a 
menor puntuació obtinguda segons el quadre d’imports següent i fins a esgotar el 
pressupost disponible: 

Nombre d’habitants Import 

Més de 60.000 habitants 14.000,00 € 
De  45.000 a 59.999 habitants 12.000,00 € 
De 30.000 a 44.999 habitants 10.000,00 € 
De 15.000 a 29.999 habitants 8.000,00 € 
De 10.000 a 14.999 habitants 6.000,00 € 
De 5.000 a 9.999 habitants 4.000,00 € 
De 1.000 a 4.999 habitants 2.000,00 € 
Menys de 1.000 habitants 1.000,00 € 

Subprograma A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars 
1.Objecte 

Aquest programa està destinat a donar suport als municipis per l’organització 
d’esdeveniments esportius singulars. Es consideren esdeveniments esportius 
singulars tots els campionats de Catalunya, d’Espanya, d’Europa o del món 
reconeguts per les seves federacions esportives oficials, com també aquells 
esdeveniments esportius que siguin únics a la província i amb un important impacte 
social, econòmic o de promoció de les comarques gironines.  

2.Criteris de valoració 
Per optar a l’atorgament de la subvenció s’haurà d’obtenir una puntuació mínima total 
de 30 punts. Els criteris de valoració de les subvencions són el següents: 

CRITERIS PUNTS 

DURADA DE COMPETICIÓ 
 1 dia 
 Entre 2 i 3 dies 
 Més de 4 dies 

 
5 
10 
15 

NIVELL DE COMPETICIÓ 
 Internacional ( més de 5 nacionalitats) 
 Internacional (menys de 5 nacionalitats) 
 Estatal 
 Català 
 

 
25 
20 
15 
10 

CARACTERÍSTIQUES DELS PARTICIPANTS 
 Esport femení 

◦ Menys del 10 % 
◦ Entre el 10 i el 30 % 
◦ Entre el 30 i el 60 % 
◦ Més del 60 % 

 Esport discapacitat 
◦ Menys del 10 % 
◦ Entre el 10 i el 30 % 
◦ Entre el 30 i el 60 % 
◦ Més del 60 % 

 
 

0 
5 
10 
15 
 

0 
5 
10 
15 
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TOTAL D’ESPORTISTES PARTICIPANTS 
menys de 250 participants 
de 250 a 750 participants 
més de 750 participants 

 
5 
10 
15 

INTERÈS SOCIAL I ESPORTIU 
Presència als mitjans de comunicació 

oAutonòmics 
oEstatals 
oInternacionals 

 
 

5 
10 
15 

3.Import de la subvenció 

Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. L’import 
màxim de cada subvenció és el següent en funció del nivell de competició: 

Nivell de competició Import màxim subvenció 
Internacional (5 o més nacionalitats) 5.000,00 € i el 50 % del pressupost 
Internacional (– de 5 nacionalitats) 4.000,00 € i el 50 % del pressupost 
Estatal 3.000,00 € i el 50 % del pressupost 
Català 2.000,00 € i el 50 % del pressupost 

S’atendran les actuacions per ordre de major a menor puntuació fins a esgotar el 
pressupost disponible. 
Subprograma A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en 
equipaments esportius municipals 

1.Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de 
subvencions als municipis per a actuacions d’inversió d’adaptació a la seguretat, 
l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a la província de 
Girona i que tinguin per objecte la substitució, el condicionament o la millora d’un dels 
tipus d’actuació següents: 
a) Material esportiu inventariable;  
b) Paviment, protecció i/o enllumenat de l’espai esportiu;  
c) Coberta dels equipaments esportius; 
d) Sistemes de seguretat antibolcatge de porteries mòbils;  
e) Platja, vasos i/o instal·lacions tècniques de la piscina;  
f) Sistemes d’antiofegament a les piscines;  
g) Vestidors;  
h) Accessibilitat; 
i) Grades i serveis per al públic. 
Les actuacions a subvencionar han de complir els requisits següents: 
a)S’han de fer en instal·lacions esportives de titularitat de les entitats sol·licitants, que 

tinguin una antiguitat mínima de 10 anys i que estiguin incloses al Cens 
d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC). Si ja s’ha fet un remodelatge que 
ha afectat l’actuació per a la qual es sol·licita la subvenció, la data del 
remodelatge ha de tenir una antiguitat mínima de 10 anys. 

b)Han de ser obres menors, amb un pressupost de contracte no inferior a dos mil 
cinc-cents euros (2.500,00 €) ni superior a cinquanta mil euros (40.000,00 €), 
ambdós amb l’IVA exclòs, d’acord amb 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.  
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2.Criteris de valoració 
Les sol·licituds s’avaluen mitjançant la documentació presentada per les entitats 
peticionàries, d’acord amb la puntuació que correspongui en funció dels paràmetres 
següents: 

a)Nombre d’habitants empadronats al municipi (màxim 10 punts)  

-Menys de 1.000 habitants...................... 10 punts 

-De 1.000 a 4.999 habitants.....................8 punts 

-De 5.000 a 9.999 habitants.....................6 punts 

-De 10.000 a 19.999 habitants.....................4 punts 

-Més de 20.000 habitants.....................2 punts 

b)Tipus d’actuació (màxim 10 punts) 

Material esportiu inventariable ...................................................10 punts 

Paviment, protecció i/o enllumenat de l’espai esportiu ..................9 punts 

Coberta dels equipaments esportius ...............................................8 punts 

Sistemes de seguretat antibolcatge de porteries mòbils..............7 punts 

Platja, vasos i/o instal·lacions tècniques de la piscina...................6 punts 

Sistemes d’antiofegament a les piscines ..........................................5 punts 

Vestidors.........................................................................................4 punts 

Accessibilitat....................................................................................3 punts 

Grades i serveis per al públic........................................................2 punts 

Altres.............................................................................................1 punt 

c)Motiu de l’actuació (màxim 10 punts) 

Resol l’incompliment de la normativa vigent....................10 punts 

Necessària per poder competir........................................9 punts 

Millora la seguretat dels practicants o usuaris..............8 punts 
Recupera les seves prestacions.....................................7 punts 
Millora la pràctica esportiva.............................................6 punts 
Millora el confort de les persones usuàries.....................5 punts 
Adequa una deficiència constructiva..............................4 punts 
Corregeix una manca de manteniment...........................3 punts 
No motivada...................................................................2 punts 

d)Any de construcció de la instal·lació. En cas que s’hagi realitzat un remodelatge 
posterior que afecti l’actuació concreta objecte de la sol·licitud, es té en compte 
aquest any (màxim 10 punts): 

10 anys d’antiguitat.....................1 punts 
11 anys d’antiguitat..................... 2 punts 
12 anys d’antiguitat.....................3 punts 
13 anys d’antiguitat.....................4 punts 
14 anys d’antiguitat.....................5 punts 
15 anys d’antiguitat...........6 punts 
16 anys d’antiguitat.....................7 punts 
17 anys d’antiguitat....................8 punts 
18 anys d’antiguitat....................9 punts 
19 anys d’antiguitat o superior10 punts 



 
   
 
 

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

 

74

e)Haver rebut una subvenció per a actuacions en equipaments esportius municipals a 
la convocatòria de l’any anterior de la Diputació de Girona: 

No ha rebut cap subvenció ............................10 punts  
Ha rebut alguna subvenció .................................0 punts 

Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada paràmetre s’ordenen les 
sol·licituds de major a menor puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la 
instal·lació a renovar més antiga. 

3.Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. L’import 
de la subvenció varia en funció de l’import del pressupost presentat a la sol·licitud, de 
la manera següent: 

Pressupost (€) Subvenció (€) 
De Fins a Import màxim 

2.500,00 5.000,00 4.000,00 €  i el 80 % del pressupost 
5.000,00 10.000,00 6.000,00 €  i el 80 % del pressupost 

10.000,00 20.000,00 8.000,00 €  i el 80 % del pressupost 
20.000,00 40.000,00 10.000,00 €  i el 80 % del pressupost 
40.000,00 50.000,00 12.000,00 €  i el 80 % del pressupost 

Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 80 % del pressupost presentat a la 
sol·licitud. S’han d’atendre les actuacions, per odre de major a menor puntuació, fins 
a esgotar el pressupost disponible.  

Subprograma A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol 
municipals 

1.Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de 
subvencions per renovar la gespa artificial de camps poliesportius municipals de la 
Xarxa Bàsica del PIEC de la província de Girona, perquè hagi superat la seva vida útil 
i ja no ofereixi les condicions de pràctica necessàries per garantir la seguretat dels 
usuaris i la qualitat del joc. 

Les actuacions a subvencionar han de complir els requisits següents: 

a)S’han de fer en camps poliesportius de la província de Girona que pertanyin a la 
Xarxa Bàsica del PIEC, de titularitat de les entitats sol·licitants. 

b)La data de recepció de la pavimentació del camp amb gespa artificial a substituir 
ha de ser de 10 anys o superior. 

c)La subvenció és per a l’actuació sol·licitada, el destí de la qual no es pot 
modificar. 

2.Criteris de valoració 
Les sol·licituds s’avaluen mitjançant la documentació presentada per les entitats 
peticionàries, d’acord amb la puntuació que correspongui en funció dels paràmetres 
següents: 

a) Nombre d’habitants empadronats al municipi (màxim 10 punts).  

Menys de 1.000 habitants......................10 punts 

De 1.000 a 4.999 habitants..................8 punts 

De 5.000 a 19.999 habitants..................6 punts 

Més de 20.000 habitants.....................4 punts 



 
   
 
 

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

 

75

b) Nombre d’escolars que utilitzen l’equipament esportiu (màxim 10 punts). 

c) Nombre d’esportistes  federats que hi entrenen i competeixen (màxim 10 
punts). 

d) Nombre d’equips federats que hi entrenen i competeixen (màxim 10 punts). 

e) Nombre d’equips femenins federats que hi entrenen i/o competeixen (màxim 10 
punts). 

f)Nombre d’esports practicats a l’equipament (màxim 10 punts). 

g)Anys d’instal·lació de la gespa artificial, (màxim 20 punts). 

 10 anys.....................4 punts 
 11 anys.....................8 punts 
 12 anys.....................12 punts 
 13 anys.....................16 punts 
 14 anys o superior....20 punts 

h)Haver rebut subvenció de la Diputació de Girona per aquest concepte durant 
l’any anterior: 
No ha rebut cap subvenció ............................20 punts  
Ha rebut alguna subvenció .................................0 punts 

Per a l’assignació de la puntuació corresponent, en els paràmetres de valoració b, c, 
d, e i f, es comparen totes les sol·licituds. Així, en cada paràmetre, s’assignen 10 
punts a la millor sol·licitud en el paràmetre que correspongui, 8 a la segona, 6 a la 
tercera, 4 a la quarta, 2 a la cinquena i 0 a la resta. Dins de cada paràmetre de 
valoració, en cas d’igualtat en qualsevol dels nivells d’assignació de punts, es donen 
els mateixos punts a totes les propostes empatades. 
Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada paràmetre les sol·licituds 
s’ordenen de major a menor puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la 
substitució de la gespa artificial més antiga i, si continua l’empat, la instal·lació que 
tingui més usuaris. 

3.Import de la subvenció 
les actuacions s’han d’atendre, per odre de major a menor puntuació, fins a exhaurir 
el pressupost disponible. Per a cada actuació a subvencionar, l’import ha de ser de 
28.000,00 € i, si hi ha sobrant, s’ha de repartir proporcionalment amb un màxim de 
subvenció per beneficiari de 35.000,00 €.  

Subprograma A5. Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins. 
1.Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de 
subvencions per al suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins, 
menors de 20 anys i no professionals que: 

Prèvia classificació, han participat individualment en les competicions esportives 
individuals de Campionat d’Espanya, Campionat d’Europa, Campionat del 
Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions 
esportives, reconegudes pel Consell Català de l’Esport. 

Han participat amb les seleccions estatals en els campionats d’Europa, del Món 
o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions esportives, 
reconegudes pel Consell Català de l’Esport. 

2.Criteris de valoració 
El criteri de valoració és el del nivell de competició per a cada esportista que integra el 
programa, fins a 10 punts: 

Medallista en campionats del món o Jocs Olímpics ....................10 punts 
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Participant en campionats del món o Jocs Olímpics........................9 punts 
Medallista en campionats d’Europa.............................................8 punts 
Participant en campionats d’Europa............................................7 punts 
Medallista en campionats d’Espanya...........................................5 punts 
Participant en campionats d’Espanya..........................................2 punts 

3.Import de la subvenció 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat a la convocatòria i, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. 
Les condicions de les ampliacions són les que es determinen específicament a la 
convocatòria. 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avalua cada 
sol·licitud presentada puntuant cadascun dels esportistes que figurin en el programa 
segons els criteris de valoració establerts, i atesa la qualificació aconseguida, el 
pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es 
determina l’import de la subvenció a atorgar per a cada sol·licitud. 
En qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per esportista ha de ser de 200,00 € 
i l’import màxim de la subvenció per esportista ha de ser de 1.000,00 €. 
La quantitat total de la subvenció per al programa que rebrà cada ajuntament és la 
suma de les quantitats obtingudes per a cada esportista que integra el programa 
presentat a la sol·licitud. 
Programa B. Suport a les entitats esportives per a la promoció i el foment de l’esport 
Subprograma B1. Suport  a l’activitat esportiva de base 

1.Objecte 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del 
desenvolupament de l’activitat esportiva de base de les entitats esportives gironines 
que participen en un mínim de tres categories de base i amb un pressupost mínim de 
l’activitat de 12.000,00 €. 

2.Criteris de valoració 
Els criteris que serveixen per valorar les sol·licituds presentades són els següents: 

a) Dades de l’activitat 
 Nivell de competició (de 0 a 10 punts): 

◦ Local, comarcal o provincial (2 punts) 
◦ Autonòmic (4 punts ) 
◦ Estatal (6 punts) 
◦ Internacional (8 punts) 
◦ Mundial (10 punts) 

 Periodicitat setmanal de l’activitat (de 0 a 10 punts): 
◦ 1 dia (2 punts) 
◦ 2 dies (4 punts) 
◦ 3 dies (6 punts) 
◦ 4 dies (8 punts) 
◦ 5 o més dies (10 punts) 

 Durada de l’activitat (de 0 a 10 punts): 
◦ Mensual (4 punts) 
◦ Trimestral (6 punts) 
◦ Semestral (8 punts) 
◦ Tot l’any (10 punts) 

b) Dades de participació 
 Nombre total de participants (de 0 a 20 punts): 

◦ Fins a 20 participants ............2 punts 
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◦ De 20 a 50............................4 punts 
◦ De 51 a 100.......................6 punts 
◦ De 101a 150.......................8 punts 
◦ Més de 150 .......................10 punts 

 Percentatge de participants menors de 20 anys (de 0 a 10 punts): 
◦ Menys del 50 % del total absolut de participants....0 punts 
◦ De 50 a 60 %........................................................6 punts 
◦ De 60 a 70 %........................................................8 punts 
◦ Més de 70 %........................................................10 punts 

 Percentatge de participants femenins (de 0 a 10 punts): 
◦ Menys del 10 % del total absolut de participants....0 punts 
◦ De 50 a 60 %........................................................6 punts 
◦ De 60 a 70 %........................................................8 punts 
◦ Més de 70 %........................................................10 punts 

 Percentatge de participants amb discapacitats (de 0 a 10 punts): 
◦ Menys del 10 % del total absolut de participants.....0 punts 
◦ De 10 a 50 %...........................................................4 punts 
◦ De 50 a 60 %..........................................................6 punts 
◦ De 60 a 70 %..........................................................8 punts 
◦ Més de 70 %...........................................................10 punts 

c) Finançament de l’activitat 
 Subvenció que es demana en relació amb el pressupost de l’activitat 

(de 0 a 20 punts): 
◦ Menys de 10 %........................................................20 punts 
◦ De 10 a 20 %...........................................................16 punts 
◦ De 20 a 30 %.............................................................12 punts 
◦ De 30 a 40 %...........................................................8 punts 
◦ Més del 40 %..........................................................4 punts 

3.Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, es concreta l’import de la subvenció que es concedeix. L’import màxim 
de les subvencions ha de ser de 2.000,00 €. 
Subprograma B2. Suport a l’esport d’alta competició 

1.Objecte 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades de l’esport 
d’alta competició de les entitats esportives gironines i les empreses privades que 
participen en les categories absolutes o sènior de les competicions federades de les 
modalitats esportives de futbol, bàsquet, bàsquet amb cadira de rodes, hoquei sobre 
patins, handbol, hoquei sobre gel, judo, cúrling i tennis de taula.  

2.Criteris de valoració 
Es valoren només aquelles subvencions que estan incloses dins la modalitat esportiva 
i nivell de competició definits a continuació: 

Modalitat esportiva Nivell de competició 

FUTBOL 

2a divisió B masculina 

3a divisió masculina 

1a o 2a divisió femenina 

BÀSQUET 
Lliga LEB plata masculina 

Lliga EBA masculina 



 
   
 
 

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

 

78

BÀSQUET CADIRA DE RODES Lliga catalana o superior 

HOQUEI SOBRE PATINS 

Lliga o Copa d’Europa 

OK lliga masculina 

1a divisió masculina 

OK lliga femenina 

HANDBOL 
Divisió de plata masculina 

1a divisió nacional masculina 

HOQUEI SOBRE GEL Màxima divisió estatal 

RUGBI Màxima divisió estatal femenina 

VOLEI 1a divisió estatal femenina 

TENNIS DE TAULA Súper divisió d’honor 

JUDO 
Lliga estatal 

Lliga europea 

CÚRLING Lliga estatal 

3.Import de la subvenció 
Les subvencions són d’un import màxim del 50 % del pressupost de l’activitat i segons 
el quadre següent: 

Modalitat Esportiva 
Nivell de Competició  
en categoria d’edat absoluta 

Import màxim 

FUTBOL 

2a divisió B masculina 20.000,00 € 

3a divisió masculina 10.000,00 € 

1a o 2a divisió femenina 10.000,00 € 

BÀSQUET 
Lliga LEB Plata masculina 20.000,00 € 

Lliga EBA masculina 10.000,00 € 

BÀSQUET CADIRA DE RODES Lliga catalana o superior 10.000,00 € 

HOQUEI SOBRE PATINS 

Lliga o Copa d’Europa 5.000,00 € 

OK lliga masculina 20.000,00 € 

1a divisió masculina 10.000,00 € 

OK lliga femenina 10.000,00 € 

HANDBOL 
Divisió de plata 35.000,00 € 

1a divisió nacional 10.000,00 € 

HOQUEI SOBRE GEL Màxima divisió estatal 25.000,00 € 

RUGBI Màxima divisió estatal femenina 20.000,00 € 

VOLEI 1a divisió estatal 10.000,00 € 

TENNIS DE TAULA 
Súper divisió d’honor 10.000,00 € 

Divisió d’honor 5.000,00€ 

JUDO 
Lliga estatal 10.000,00 € 

Lliga o Copa europea 5.000,00 € 

CÚRLING Lliga estatal 10.000,00 € 

L’import màxim establert en el quadre és l’import inicial a rebre per a cada beneficiari 
en funció de la modalitat esportiva i el nivell de competició al qual participa. Aquest 
import s’incrementarà en 5.000,00€ addicionals per a aquells equips femenins que 
competeixin en competició femenina. En cas que la suma d’aquests imports superi el 
pressupost disponible, s’ha de disminuir proporcionalment l’import inicial fins que 
s’exhaureixi el pressupost disponible. 
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L’import total que rep cada entitat sol·licitant és la suma dels imports obtinguts per 
modalitat esportiva i nivell de competició dels diferents equips per als quals demanava 
la subvenció més la quantitat addicional per equip femení. 
Subprograma B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 

1.Objecte 
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives per a 
l’organització d’esdeveniments esportius singulars. Es consideren esdeveniments 
esportius singulars tots els campionats de Catalunya, d’Espanya, d’Europa o del Món 
reconeguts per les seves federacions esportives oficials, com també aquells 
esdeveniments esportius que siguin únics a la província de Girona i amb un important 
impacte social, econòmic o de promoció de les comarques gironines.  

2.Criteris de valoració 
Per optar a l’atorgament de la subvenció s’haurà d’obtenir una puntuació mínima total 
de 30 punts. Els criteris de valoració de les subvencions són el següents: 

CRITERIS PUNTS 

DURADA DE COMPETICIÓ 
 1 dia 
 Entre 2 i 3 dies 
 Més de 4 dies 

 
5 
10 
15 

NIVELL DE COMPETICIÓ 
 Internacional ( 5 o més nacionalitats) 
 Internacional (menys de 5 nacionalitats) 
 Estatal 
 Català 
 

 
25 
20 
15 
10 

CARACTERÍSTIQUES DELS PARTICIPANTS 
 Esport femení 

◦ Menys del 30 % 
◦ Entre el 30 i el 60 % 
◦ Més del 60 % 

 Esport discapacitat 
◦ Menys del 30 % 
◦ Entre el 30 i el 60 % 
◦ Més del 60 % 

 
 

5 
10 
15 
 

5 
10 
15 

TOTAL D’ESPORTISTES PARTICIPANTS 
menys de 250 participants 
de 250 a 750 participants 
més de 750 participants 

 
5 
10 
15 

INTERÈS SOCIAL I ESPORTIU 
Presència als mitjans de comunicació: 

oAutonòmics 
oEstatals 
oInternacionals 

 
 

5 
10 
15 

3.Import de la subvenció 



 
   
 
 

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

 

80

Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedirà. L’import 
màxim de cada subvenció és el següent en funció del nivell de competició: 

Nivell de competició Import màxim subvenció 
Internacional (+ de 5 nacionalitats) 5.000,00 € i el 50 % del pressupost 
Internacional (- de 5 nacionalitats) 4.000,00 € i el 50 % del pressupost 
Estatal 3.000,00 € i el 50 % del pressupost 
Català 2.000,00 € i el 50 % del pressupost 

S’atendran les actuacions per ordre de major a menor puntuació fins a exhaurir el 
pressupost disponible. 
Subprograma B4. Suport a la participació per classificació en esdeveniments 
esportius federats puntuals 

1. Objecte 
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives, a la 
participació, prèvia classificació, en els campionats d’Espanya, d’Europa o del món 
organitzats per les seves respectives federacions esportives i que es portin a terme 
fora de Catalunya. El pressupost mínim de despesa és de 4.000,00 €. 

2. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració de les subvencions són el següents: 

CRITERIS PUNTS 

DURADA DE COMPETICIÓ 
 Entre 1 i 2 dies 
 Entre 3 i 4 dies 
 5 dies o més 

 
5 

10 
20 

NIVELL DE COMPETICIÓ 
 Campionat mundial 
 Campionat europeu 
 Campionat d’Espanya 

 
35 
25 
20 

CARACTERÍSTIQUES DELS PARTICIPANTS 
 Esport femení 

◦ Menys del 30 % 
◦ Entre el 30 i el 60 % 
◦ Més del 60 % 

 Esport discapacitat 
◦ Menys del 30 % 
◦ Entre el 30 i el 60 % 
◦ Més del 60 % 

 
 
5 

10 
15 
 
5 

10 
15 

TOTAL PARTICIPANTS DE L’ENTITAT 
 Menys de 10 participants 
 Entre 10 i 20 participants 
 Més de 20 participants 

 
5 

10 
15 

3. Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedirà. L’import 
màxim de cada subvenció és de 10.000,00 € i del 50 % del pressupost de l’activitat. 



 
   
 
 

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

 

81

Subprograma B5. Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat de les entitats 
esportives 

1.Objecte 
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives, per a la 
realització dels actes extraordinaris amb motiu de la celebració dels següents 
aniversaris d’antiguitat de l’entitat: 

25 anys 
50 anys 
75 anys 
100 anys 

No es subvencionen les despeses derivades de sopars, dinars o semblants. 
2.Criteris de valoració 

Els criteris de valoració de les subvencions són els anys d’antiguitat de l’entitat: 
25 anys...............4 punts 
50 anys...............6 punts 
75 anys...............8 punts 
100 anys .............10 punts 
3.Import de la subvenció 

Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedirà. L’import 
màxim de cada subvenció és el següent en funció de l’antiguitat de l’entitat: 

Nivell de competició Import màxim subvenció 
100 anys 3.000,00 € i el 50 % del pressupost 
75 anys 2.500,00 € i el 50 % del pressupost 
50 anys 2.000,00 € i el 50 % del pressupost 
25 anys 1.500,00 € i el 50 % del pressupost 

S’atendran les actuacions per ordre de major a menor puntuació fins a exhaurir el 
pressupost disponible. 
Programa C. Suport per a la promoció de l’esport dels consells esportius gironins 

1.Objecte 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del 
desenvolupament dels programes de promoció de l’esport dels consells esportius 
gironins i de la col·laboració, a la comarca, en els programes que proposi el Servei de 
Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona. 

2.Criteris de valoració 
Els criteris de valoració d’aquest subprograma per a les subvencions són els 
següents: 

CRITERIS DE VALORACIÓ Import màxim 

Població de la comarca 

Menys de 15.000 habitants 2.000,00 € 

Entre 15.000 i 50.000 habitants 4.000,00 € 

Entre 50.000 i 100.000 habitants 6.000,00 € 

Entre 100.000 i 150.000 habitants 8.000,00 € 

Més de 150.000 habitants 10.000,00 € 

Municipis de la comarca Menys de 15 municipis 4.000,00 € 
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Entre 15 i 30 municipis 8.000,00 € 

Entre 30 i 45 municipis 10.000,00 € 

Més de 45 municipis 12.000,00 € 

Programa      RODAJOC 
Per organitzar-lo 1.000,00 € 

Per cada zona  1.000,00 € 

Programa                 JOCS EMPORION Per la comarca acollidora 48.000,00 € 

Programa         «Esport Blanc Escolar» Per participar-hi 12.000,00 € 

Programa   «Dona un pas per l’esport» Per participar-hi 2.000,00 € 

Programa «Activitat física adaptada» Per organitzar-lo 12.000,00 € 

Programa «El viatge de Sira» Per organitzar-lo 3.500,00 € 

Programa «Selvaesports» Per organitzar-lo 1.800,00 € 

Programa «Rodaesport» Per cada zona 1.000,00€ 

3.Import de la subvenció 
L’import total de la subvenció per a cada sol·licitud és la suma dels imports 
aconseguits a cada criteri de valoració i com a màxim del 100 % del pressupost total 
de la sol·licitud. 

Programa D. Programa «Neda a l’escola» d’adquisició i/o desenvolupament de les 
habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic 

1.Objecte 
Aquest programa està destinat a regular el procediment per a la concessió de les 
subvencions als ajuntaments, als centres educatius o les associacions escolars de 
les comarques gironines corresponents al programa «Neda a l’escola» d’adquisició 
i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic, adreçat 
als alumnes d’educació infantil i primària.  
Amb aquest programa es volen augmentar les mesures preventives per evitar futurs 
ofegaments. 

L’activitat subvencionada ha de complir els requisits següents: 
f) Dirigida a alumnes de P5 infantil i de primària. 
g) Mínim de 8 sessions per cada grup/classe. 
h) Les sessions s’hauran de portar a terme en el marc del calendari escolar 

establert a la convocatòria, dins de l’horari lectiu setmanal. 
i) Les sessions desenvolupen els conceptes bàsics de flotació, propulsió i 

respiració en el medi aquàtic. 
j) El personal que porti a terme les sessions haurà d’estar en possessió de la 

corresponent titulació professional, col·legiat i/o inscrit al ROPEC (Registre 
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya). 

k) El pressupost mínim de l’activitat per poder sol·licitar la subvenció és de 
300,00 €. 

2.Criteris de valoració 
Els criteris de valoració de les subvencions són el següents: 

Nombre d’unitats escolars o grups/classe d’un sol curs del centre educatiu per al 
qual es demana la subvenció (excepte aquelles escoles rurals que agrupen 
dos cursos en una mateixa unitat escolar). 
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Alumne amb necessitats educatives especials que necessita un monitor per a ell 
sol. 

Necessitat de transport per anar a fer l’activitat sempre que el municipi del centre 
educatiu que demana l’ajut no tingui piscina. 

3.Import de la subvenció 
L’import total de la subvenció per a cada sol·licitud s’obté de sumar els conceptes 
següents i cobreix com a màxim el 100 % del pressupost total de la sol·licitud: 

500,00 € per cada unitat escolar o grup-classe d’un sol curs (excepte aquelles 
escoles rurals que agrupen dos cursos en una mateixa unitat escolar). 

300,00 € si participen alumnes amb necessitats educatives especials que 
necessiten un monitor addicional. 

Amb un màxim per centre escolar de 600,00 € i del 33 % del cost del transport, 
sempre que el seu municipi no tingui piscina i s’hagi de desplaçar a un 
municipi proper amb piscina per poder portar a terme l’activitat. L’import 
definitiu per a aquest criteri depèn de la quantitat que quedi al pressupost 
disponible una vegada restades les quantitats dels dos primers criteris.” 

 
SEGON. Sotmetre aquests bases a informació pública durant un termini de 20 dies, 
mitjançant anunci al BOP, en el tauler d'anuncis de la Corporació i per referència, en 
el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el 
termini d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius. 
 
TERCER. Es faculta 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 
persegueixi, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut 
advertir. 
 
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 un 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.” 
 
El president senyor Miquel Noguer comenta que passarem a la Comissió de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar i el punt onzè seria l’aprovació 
inicial de les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. Té la paraula el vicepresident senyor Piñeira. 
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira presenta la proposta de la Comissió que 
presideix i manifesta: bàsicament avui portem les convocatòries de totes les línies 
d’esports d’enguany. Enguany el pressupost del servei d’esports és de 3,2 milions 
d’euros, concretament 3.259.451,83. El gruix d’aquest pressupost, la immensíssima 
majoria d’aquesta xifra va en totes aquestes convocatòries de concurrència 
competitiva que portem avui a aprovació i per intentar-les explicar de manera succinta 
i resumida les podríem agrupar en quatre grans blocs: Primer bloc, el d’ajuntaments. 
Aquí hi ha tota l’activitat fisicoesportiva que desenvolupen els ajuntaments. Hi ha 
també l’organització d’esdeveniments esportius singulars, que fan els propis 
ajuntaments. També hi incloem les MD o aquells casos en què un organisme 
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autònom porta la política esportiva municipal, en cas que algun municipi tingués un 
institut municipal d’esports. Hi ha la línia també d’equipaments esportius. Aquí voldria 
significar que aquesta és una línia que es va crear nova aquesta legislatura. És cert 
que portàvem un retard pel que fa a la renovació i al manteniment dels equipaments 
esportius de les nostres comarques, de les comarques gironines. Els equipaments 
esportius són un dels equipaments més demandats i més utilitzats a cadascun dels 
nostres municipis, per això es va crear aquesta línia nova aquesta legislatura, que ens 
ha permès en certa manera una mica de posada al dia pel que fa a la renovació i 
manteniment d’aquests equipaments, amb una xifra significativa que tindrà també per 
al pressupost de l'exercici de 2019 de mig milió d’euros. Hi ha dins del paquet 
d’ajuntaments la renovació de camps de gespa artificial. Aquesta és una línia 
recorrent que anem fent des de fa uns quants anys per renovar aquelles gespes dels 
camps que tenen més de deu anys d’antiguitat i hi incorporem ja, a diferència del que 
havíem fet en les anualitats anteriors, a aquesta convocatòria els ajuts als esportistes 
individuals. El segon gran paquet és el de les entitats esportives. Aquí hi entra tant 
l’esport de base com l’esport de competició, con aquelles entitats, clubs, 
associacions, federacions que organitzen el que nosaltres anomenem 
«esdeveniments esportius singulars», perquè ens entenguem: campionats d’un cert 
nivell. També hi ha la participació de clubs d’aquí a esdeveniments esportius singulars 
que es desenvolupen a fora, perquè ens entenguem, per exemple, un club d’aquí que 
anés a participar a un campionat d’Europa. I afegim també com a novetat dintre del 
paquet d’entitats tot el que són les antiguitats o els aniversaris: aquelles entitats 
esportives que celebren un aniversari de 25, 50, 75, 100 anys (múltiples de 25). 
Entenem que totes les entitats que celebren una efemèride com aquesta tenen unes 
despeses addicionals amb motiu d’aquest aniversari i per això pensem que és una 
línia que s’havia d’incloure. El tercer gran paquet és el que dediquem als consells 
esportius comarcals, que hi ha a cadascuna de les vuit comarques de la demarcació. I 
el darrer paquet seria el programa del «Neda a l’escola», de suport a l’activitat i a 
l’aprenentatge de la piscina en l’àmbit de primària. Destacar pel que fa als canvis 
principals i significatius de la convocatòria que en el cas de la renovació de la gespa 
artificial el període d’execució és de l'1 de gener del 2018 fins al 30 de novembre del 
2019. Bàsicament es pot agafar l’anualitat anterior a la convocatòria –perquè estem 
parlant ja de convocatòries que seran per al 2019– el fet d’agafar l’anualitat anterior i 
l’anualitat en curs bàsicament ve motivat pel fet que hi ha alguns camps de gespa 
artificial que no van poder entrar en la convocatòria anterior i la voluntat de la 
Corporació és anar ajudant a tots els ajuntaments que van renovant les seves gespes 
artificials. Per tant, en definitiva, aquells que es van presentar a la convocatòria del 
2018 però no van obtenir subvenció es podran presentar i no només això sinó que per 
intentar assegurar que realment puguin entrar a la convocatòria del 2019 parteixen 
d’entrada amb 20 punts addicionals respecte als que es presentaran amb 
posterioritat. Això segueix una mica la mateixa filosofia del que fem als ajuntaments 
pel que fa als equipaments esportius: de la partida de 500.000,00 euros que tenim per 
anar renovant els equipaments esportius de la nostra demarcació de cadascun dels 
municipis, aquells que no han entrat a la convocatòria de l’any anterior ja parteixen 
d’entrada d’una puntuació addicional suplementària de 10 punts per facilitat això, que 
hi hagi rotació i que en algun moment tots els equipaments esportius i tots els 
municipis hi vagin entrant. Pel que fa als esportistes individuals, el llindar es fixa en 
els menors de 20 anys. Entenem que els de 20 a 25 anys ja solen ser en aquesta 
franja d’edat professionals i per tant en aquest sentit nosaltres ens hem de dirigir 
sobretot a l’esport amateur però que participen a un determinat nivell de competició i 



 
   
 
 

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

 

85

que per tant això genera unes despeses addicionals. Cada vegada és un dels 
programes més demandats. Aquí nosaltres el que fem és no ajudar directament als 
esportistes individuals sinó als ajuntaments que desenvolupen programes de suport 
als esportistes individuals. En qualsevol cas el resultat és el mateix: nosaltres acabem 
podent abocar tot un seguit de recursos que, per a aquells esportistes menors de 20 
anys que participant a un determinat nivell de competició tenen despeses i en aquesta 
franja d’edat encara no solen ser professionals, els puguem ajudar. Significar també 
que incrementem l’aportació als Jocs Emporium, que bàsicament els Jocs Emporium 
són: dels campionats comarcals es desenvolupen unes finals territorials, que cada 
any organitza una comarca. El proper exercici, el 2019, la comarca amfitriona serà el 
Ripollès i l’esport escolar també és una cosa que ens interessa incentivar, de la 
mateixa manera que incentivem també l’esport adaptat, que és una altra de les xifres 
que s’incrementa pel que fa a la lliga de futbol sala i de bàsquet adaptat. Pel que fa al 
programa «Neda a l’escola», que intenta incentivar la pràctica i l’aprenentatge de la 
natació entre els alumnes de la primària, bàsicament el que fem és incrementar 
l’import que donem per grup-classe. Cada centre escolar tria un curs, el que sigui (1r, 
2n, 3r, 4t, 5è…), nosaltres donem 500 euros per a cada grup-classe. Si un centre té 
dues línies, 1000 euros; si en té tres, 1500; si en té 4, 2.000… i també donem una 
aportació suplementària per a aquelles escoles o per a aquelles AMPA (en cas que 
ho organitzi l’AMPA), que no tinguin piscina municipal en el propi municipi i en aquest 
cas ajudem amb una part del transport que s’origina pel fet d’haver-se de desplaçar a 
un municipi veí que sí tingui piscina municipal. Aquí el model bàsicament és un 
cofinançament entre l’ajuntament, el propi centre i els pares per intentar sufragar les 
despeses de transport. I destacar que en el cas que hi hagi algun centre o algun grup-
classe que tingui un alumne amb necessitats educatives especials, perquè moltes 
vegades això origina que s’hi hagi de posar un monitor suplementari només per a 
aquell alumne, això pràcticament es tracta com un grup addicional i hi posem 300 
euros addicionals quan hi ha algun grup-classe que té alumnes amb diversitat 
funcional o amb necessitats educatives especials perquè entenem que pràcticament 
necessiten un monitor per a ells sols i és bo que pugui ser així. De fet, en general 
aquestes convocatòries, totes les que tenim, les dues incideixen especialment en la 
promoció de l’esport en persones amb discapacitat i amb diversitat funcional, i també 
en la promoció de l’esport femení. A dia d'avui en dia encara existeix un gap en la 
pràctica esportiva per raó de gènere, de la mateixa manera que existeix un gap en la 
pràctica esportiva en els col·lectius de persones amb discapacitat o amb diversitat 
funcional. Aquest és un principi inspirador de totes les línies i de totes les 
convocatòries. Entenem que estava ben resolt en totes les convocatòries excepte la 
de l’esport d’alta competició. Així se’ns va fer veure i se’ns va proposar per part del 
debat que hi va haver amb els diferents grups a la Comissió Informativa, i per tant per 
això s’ha corregit la proposta que definitivament ve al ple i en el cas de l’esport d’alta 
competició, els imports es veuran incrementats (els imports previstos) amb 5000 
euros en els casos dels equips femenins perquè d’aquesta manera sí que existirà una 
diferència significativa entre l’esport masculí i l’esport femení. Perquè ens entenguem 
i per dir-ho col·loquial, en una mateixa categoria l’equip que estigués format per 
dones i participés en competicions femenines tindria 5.000 euros addicionals respecte 
al mateix equip en competició però de la categoria masculina. Res més, i ja per 
acabar simplement significar que amb això el que aconseguim és treure tot de cop el 
paquet de subvencions d’esports per al proper any, de manera anticipada poder tenir 
les bases, i que en definitiva ens permet com a Diputació de Girona fer una aportació 
molt significativa a la promoció de l’esport a casa nostra, tant de l’esport que 
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organitzen els ajuntaments com les entitats i els clubs, que són una pota 
principalíssima de l’activitat esportiva a casa nostra. I tenim presents aquests principis 
inspiradors de que esport femení i esport escolar i esport en persones amb 
discapacitat o amb diversitat funcional són una de les coses que més hem d’incentivar 
des de la nostra Corporació. Abans d’acabar agrair també als grups els suggeriments 
que van fer i particularment que això ens hagi permès modificar la línia d’esport d’alta 
competició, que creiem que amb aquestes aportacions ha millorat i que sí que posa 
l’accent en que hi hagi una diferència pel que fa a l’esport femení, que era en les 
altres línies i en aquesta, no.  
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta, bàsicament dues 
consideracions: la primera és una consideració crítica que hem fet sempre i és que no 
entenem i continuarem sense entendre, i acabarem aquesta legislatura sense haver 
entès, que tinguem unes bases on es parli de les divisions professionals de l’esport a 
les comarques gironines i no s’inclogui l’equip masculí de futbol de la ciutat de Girona 
i no s’inclogui l’equip femení de bàsquet de la ciutat de Girona. No ho entenem 
perquè llavors, i el debat passa també amb els festivals i passa amb totes les altres 
coses, la resposta és: «Aquests van per contracte de patrocini». La resposta ja la sé 
perquè cada any la tenim i en soc perfectament conscient. Però nosaltres entenem 
que genera unes desigualtats i és un discurs vers la gent que pot estar fent pràctica 
d’hoquei sobre patins, pràctica d’handbol, pràctica de bàsquet en un altre sentit, de 
vòlei, de tenir taula, que el discurs que els estem transmetent és de profunda 
desigualtat. És a dir, aquells que ja son prou rics, perquè estem parlant per exemple 
del Girona Futbol, que rep 30 milions d’euros anuals només pels drets 
esportius, nosaltres els traiem d’aquí i a sobre els tractem millor. Perquè al final és 
això. Perquè amb el contracte de patrocini el que fem és treure’ls d’aquestes partides 
per posar-los en unes partides que són superiors. Sempre. En tots els casos. És el 
mecanisme que utilitzen, però nosaltres no entenem que aquells que més tenen 
siguin també aquells que més reben. És una filosofia que de fet normalment hi ha un 
cert consens en l'administració pública i en els diferents partits polítics que estan aquí, 
que no és la tendència en què s’hauria d’anar. Si més no la vella socialdemocràcia 
parlava de que no s’havia d’anar per aquí, que la gràcia era redistribuir la riquesa 
entre aquells que menys tenen. Per tant, una consideració critica en aquest sentit. 
Acabem els quatre anys de legislatura, perquè serà l’últim cop que, com a mínim que 
aquest diputat, votarà aquesta proposta i no haurem canviat això. Evidentment és una 
decisió del Govern i fins aquí la crítica. La segona i positiva, i el que farà que la CUP 
voti afirmativament aquesta proposta és que s’hagi tingut en consideració una 
proposta que va fer aquest grup quan dimarts passat en la Comissió debatíem 
aquestes mateixes bases. En aquell moment i ho pot veure qualsevol que tingui el 
paper al davant, veurà que el gap de gènere que el senyor Piñeira comentava que 
s'havia de combatre en la proposta que fèiem —la primera, no l'actual— no hi havia, 
podríem dir, un combat frontal entre aquest gap perquè si algú agafava els esports on 
hi ha masculí i femení, resulta que als masculins sempre se'ls donava més que als 
femenins. Només cal veure això. Aleshores, quan hi havia aquest debat, aquest grup 
va constatar que aquest era un fet i va fer una proposta de dir: «Home, doncs potser 
el que hauríem de fer és canviar això». El fet és que la recepció per part del senyor 
Piñeira i del Govern va ser positiva i el que va implicar va ser que s’hagi inclòs un 
paràgraf que diu literalment: «L’import màxim establert en el quadre és l’import inicial 
a rebre per a cada beneficiari en funció de la modalitat esportiva i el nivell de 
competició al qual participa. Aquest import s’incrementarà en 5.000 euros addicionals 
per a aquells equips femenins que compareixen en competició femenina». Aquest és 
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un acord que s’afegeix a partir d’una petició que fem aquest grup i que avui nosaltres 
volíem reivindicar perquè creiem que la proposta surt més igualitària del que va 
arribar dimarts passat per part del Govern. És un bon exercici, de vegades se’ns 
considera o se’ns diu que només som aquí aquest grup per a la crítica, per a la 
destrucció… S’ha fet de vegades aquest discurs. La veritat és que avui hi ha l’enèsim 
exemple –perquè és l’enèsim exemple– que sortim amb unes bases millors de les que 
havien arribat gràcies a la feina d’aquest grup. 
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira pren la paraula i respon: agrair-li el vot 
afirmatiu, de fet, en la intervenció que he fet abans ja he agraït les aportacions dels 
grups, i per descomptat també del seu, i faré dos matisos respecte el que vostè ha dit: 
en l'explicació ho he intentat explicar: en totes les línies, en totes les altres (el que fan 
ajuntaments, el que fan entitats, el que és l’esport de base, el que és l’organització 
d’esdeveniments esportius… en totes hi havia gap de gènere. En totes. En l’única que 
no hi era, era realment en l’esport d’alta competició. Llavors, arrel del suggeriment 
que vostè va fer, com he explicat abans, es va afegir aquesta consideració. Però 
simplement per matisar que no és que no hi hagués gap de gènere en cap de les 
línies; el gap de gènere hi era en totes les línies d’ajuntaments, que hi surt la 
puntuació; perquè ens entenguem hi havia sobrepuntuació quan hi ha més esport 
femení, per tant és un paràmetre que es tenia en compte, hi havia sobrepuntuació 
quan estarem parlant d'esport amb persones amb diversitat funcional o persones amb 
discapacitat. Això hi era en totes i cadascuna de les línies i per tant en aquest sentit 
com que aquest era un principi inspirador de totes les convocatòries, certament no 
tenia sentit a més a més que en l’esport d’alta competició fos l’única que precisament 
no hi fos. Simplement per matisar que en totes les altres ja hi era; la que s’ha afegit és 
en l’esport d’alta competició. S’ha afegit en aquesta i en totes les altres ja venia de 
sèrie. I a més a més és obvi: no tenia sentit que si hi ha un principi de l’Àrea que és 
recurrent, reiterat i constant en el temps en totes les línies, hi surti en totes i en una 
no. Per això es va afegir la de l’esport d’alta competició, que té tot el sentit. I la 
segona qüestió, aquest és un debat on no m’entretindré perquè penso que l’hem 
tingut al llarg de tota la legislatura, perquè vostè ja m’ha donat pràcticament la 
resposta. Vostè ja ha fet pregunta-resposta per tant m’ha deixat poc marge a mi. Diu: 
«No vostè em dirà que és contracte de patrocini». Sí, jo li respondré que és contracte 
de patrocini. Però li afegiré el per què és un contracte de patrocini. Penso que és molt 
important això, perquè en el cas de l’esport quan subvencionem un grup de base, un 
equip de futbol que jugui a tercera catalana, que és a penúltima que hi ha. Poso 
aquest exemple perquè és el cas de Puigcerdà perquè ningú se senti ofès. En aquest 
cas, què estem promocionant? Estem promocionant la pràctica esportiva. Quan 
parlem del Girona de futbol hi ha una part de subvenció que respon a l'activitat 
esportiva però és evident i per això es vehicula a través d’un contracte de patrocini, 
que aquí el que hi ha és una qüestió d’imatge o de promoció de la marca Costa Brava 
- Pirineu de Girona i de la marca Demarcació de Girona. El nostre club de Puigcerdà, 
amb tots els respectes, com que juguem a Berga, a Balsareny, al Pont de Vilomara, a 
Sant Joan de Vilatorrada, allà no podrem fer molta promoció turística. I aquest és el 
motiu que vagi distingit el que són contractes de patrocini del que és competició 
esportiva estricta, perquè en un cas estem subvencionant l’esport i en l’altre cas —i 
per això el contracte és diferent— estem subvencionant l’esport i també a la vegada 
fem promoció turística, i qui ens dona promoció turística són aquells esports de més 
alt nivell que tenen una projecció i una visibilitat i per això ho tractem diferent i no 
estan inclosos en aquesta convocatòria. I la darrera observació és que també és 
evident que les coses no només s’han de mirar amb valor absolut sinó també 
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òbviament amb valor relatiu. I per descomptat en valor relatiu els clubs que més reben 
son precisament els esports de base, com així ha de ser. I en aquest sentit 
comparteixo la seva filosofia. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
Tot seguit, el president senyor Noguer pren la paraula i manifesta: abans de passar a 
la Junta de Portaveus, la Diputació de Girona expressa el seu més sentit condol als 
familiars de les víctimes de l’atemptat al mercat nadalenc d’Estrasburg. També 
expressem el nostre condol a la família de la professora Laura Luelmo, assassinada 
recentment a la població de El Campillo.) 
 

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: 
12. PLE122/000021/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups 

PDeCAT, ERC; PSC i IdS, de suport a les persones afectades per l'estafa 
d'iDental. (2018/ 9460) 

 
12. PLE122/000021/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups 

PDeCAT, ERC, PSC i IdS, de suport a les persones afectades per l'estafa 
d'iDental. (2018/ 9460) 

 
El president senyor Miquel Noguer comenta que passarem a Junta de Portaveus, amb 
la proposta de moció dels grups PDeCAT, ERC, PSC i IdS, de suport a les persones 
afectades per l’estafa d’iDental, que també en acompanyen, i que agraeixo 
l’assistència. Senyor secretari, si vol llegir les propostes d’acord. 
El secretari general de la corporació llegeix la part dispositiva de la moció, del 
contingut següent: 
 
“El cas d’iDental és, segurament, l’estafa i massacre sanitària més gran a l’estat 
espanyol en les darreres dècades, un autèntic escàndol de salut bucodental i de 
consum que afecta almenys a 100.000 persones segons les estimacions de 
l’associació d’afectats. A Catalunya, entre les clíniques de Tarragona, Barcelona i 
Girona en són al voltant de 1.000 persones afectades. 
 
El modus operandi d’aquestes clíniques, actualment sota investigació de l’Audiència 
Nacional, consistia en fer una publicitat molt agressiva a través dels mitjans de 
comunicació dirigint-se a persones vulnerables amb baixos recursos econòmics a les 
quals, en ser ateses a les clíniques, se’ls presentava un pressupost del tractament 
inflat assegurant que entre el 60% i el 90% del cost seria cobert per una suposada 
subvenció. En la mencionada publicitat també es feia esment de la col•laboració amb 
diverses ONG com la Creu Roja o Càritas. Tan bon punt el tractament era acceptat 
pel pacient, el feien firmar amb una entitat financera un crèdit vinculat. 
 
La llista de males praxis en aquests tractaments denunciades pels pacients d’iDental 
és ben llarga: des de pacients que deixaven de ser atesos i als quals ni es contestava 
el telèfon, intervencions que s’allargaven fins les 3 de la matinada per no haver fet una 
previsió del temps necessari, nul seguiment dels historials i pacients que van arribar a 
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ser atesos per fins a 20 odontòlegs diferents, no esterilització del material quirúrgic, 
etc., fins els casos en els quals els tractaments s’han quedat a mitges o fins i tot 
sense començar en tancar les clíniques malgrat que els pacients han hagut de seguir 
pagant els crèdits. 
 
En vistes d’aquesta extrema situació, diverses persones afectades van constituir 
l’associació Adafi, l’Associació Nacional d’Afectats per iDental, gratuïta, solidària i 
sense ànim de lucre, amb la finalitat d’assessorar els ex-pacients d’iDental i defensar 
els seus drets de forma col•lectiva. Actualment, compta amb més de 10.000 membres 
i tenen representació a Tarragona, on hi tenen comptabilitzats gairebé 400 casos 
arreu de la demarcació. 
 
L’associació ha fet un recull de les males pràctiques i dels casos d’afectacions en la 
salut dels pacients, dels quals hi ha casos de pèrdua de sensibilitat per lesionar nervis 
dentaris, pèrdua de peces sanes i tractaments d’implantologia mal diagnosticats i 
executats, pèrdua d’audició, casos de pacients que es van empassar material 
quirúrgic, perforacions del si maxil•lar i problemes de sinusitis, casos d’hepatitis B i C i 
de VIH i altres casos d’infeccions d’extrema gravetat que han suposat l’hospitalització 
dels pacients. Més enllà del procés judicial ja engegat, l’associació reivindica diverses 
mesures per fer front a la urgència de la situació. En primer lloc, exigeixen 
responsabilitat patrimonial a l’Estat i que es decreti una situació d’emergència 
sanitària mitjançant Reial Decret de l’article 91 de la llei de Sanitat. En segon lloc, 
reclamen que, en virtut de la Llei de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 de 24 
de juny, se’ls reconegui el dret a deixar de pagar les quotes dels préstecs que van 
subscriure amb entitats financeres per a finançar aquest tractaments. En tercer lloc, 
demanen que la salut bucodental en la seva totalitat sigui part de la cartera de serveis 
sanitaris i es portin a terme tots els tipus de tractaments per part de la sanitat pública. 
En quart lloc, sol•liciten que es reguli la publicitat sanitària, les pràctiques comercials 
de salut i el consum de les clíniques dentals. En cinquè lloc, reclamen una 
centralització de les administracions competents en la matèria, per tal que afectats per 
casos similars sàpiguen on adreçar-se per tal de posar reclamacions o denúncies. Per 
últim, demanen a les institucions públiques que es doni cobertura i es busquin 
solucions a la problemàtica dels afectats per iDental. 
 
Per tots aquests motius, els grups PDeCAT, ERC, PSC i IdS, proposen al ple 
l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Que la Diputació de Girona faci pública la solidaritat i el seu suport a les 
persones afectades per l’estafa d’iDental a Girona i arreu de l’Estat Espanyol. 
 
SEGON. Que la Diputació de Girona dugui a terme, dins de les seves possibilitats, 
l’acompanyament de totes les persones afectades per l’estafa d’iDental a Girona. 
 
TERCER. Que la Diputació de Girona insti al Congrés dels Diputats a modificar les 
lleis que siguin necessàries perquè situacions com les produïdes per iDental siguin 
considerades com emergència sanitària. 
 
QUART: Que la Diputació de Girona insti al Parlament de Catalunya a aplicar la Llei 
de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 per tal que les entitats financeres 
paralitzin el pagament de les quotes dels tractaments aturats. 
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CINQUÈ. Que la Diputació de Girona insti al CatSalut a ampliar en la seva cartera de 
serveis públics els tractaments de salut bucodental. 
 
SISÈ. Que la Diputació de Girona insti al COEC Girona, perquè es facin càrrec dels 
peritatges dels afectats per l’estafa d’iDental. 
 
SETÈ. Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de 
Catalunya, al CatSalut, al COEC de Girona i als afectats d’iDental a Girona.” 
 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta, bé, 
una mica explicar la història d’aquesta proposta: aquesta proposta arriba al ple 
d’octubre, a aquest plenari, a proposta de la CUP i a l'últim moment la CUP la deixa 
sobre la taula perquè parlant amb els afectats, els afectats ens demanen incloure un 
punt sobre suport econòmic de la institució directe cap a les persones afectades pel 
cas d’iDental. Com que no incloïa aquest punt, nosaltres vam dir «la deixem sobre la 
taula i negociïn perquè no dependrà…» –aquest grup té només un vot– «negociïn 
directament amb Presidència, amb el grup que governa, perquè, d’alguna manera, és 
qui acabarà decidint la votació». El cert és que al final la negociació, pel que hem vist 
el document, ha acabat amb la proposta que hi havia al mes d’octubre. Nosaltres 
creiem que hagués sigut bo que s’incorporés això però també, si no s’incorpora ara, el 
que demanem és que es busquin les fórmules i que agafi el president el compromís 
de buscar com tots aquests afectats poden pressionar perquè tinguin un suport 
econòmic. Nosaltres hi votarem a favor avui bàsicament per intentar generar 
unanimitat de tota la Diputació en el suport cap a les persones afectades però sí que, 
com he dit, lamentem que d’alguna manera encara no haguem trobat la fórmula per 
poder ajudar des de la Diputació directament a nivell econòmic a aquests afectats i 
afectades. Per tant, d’alguna manera els interpel·lo a tots i a totes a trobar aquesta 
fórmula al més aviat possible. Gràcies. 
El president del grup del PSC, senyor Juli Fernández, pren la paraula i manifesta: bé, 
el nostre grup, com molt bé ha dit el diputat que m’ha precedit, aquesta moció es va 
presentar a l’octubre. És la mateixa, és veritat que en aquell moment va sortir la 
qüestió que hi havia un punt més que volia afegir sobre una qüestió de suport directe 
econòmic i no ho va veure clar i per això es va deixar sobre la taula. Al nostre grup 
també li hagués agradat anar un pèl més enllà però som conscients que la Diputació 
té les competències que té, entenem que segurament caldria buscar fórmules 
alternatives per veure si podem donar suport directe o no als afectats, en aquest cas 
els que ens afecten avui però hi pot haver molta més gent afectada d’altres 
col·lectius. Per tant, segurament que sí, en el futur al millor les pròpies diputacions de 
la resta de províncies, trobar fórmules que ens permetin donar suport en casos 
similars. De tota manera, la moció també té elements importants, per tant es llança un 
missatge clar, primer de solidaritat i de col·laboració. Un segon missatge clar d’instar 
els diferents espais (Parlament de Catalunya i Govern central) perquè modifiquin les 
lleis que calgui per garantir que aquestes situacions no tornin a passar i en tot cas 
evitar que d’alguna manera surtin tants perjudicats com han sortit. Per tant, nosaltres, 
malgrat que segurament tots, la institució, voldria que hagués anat un pèl més enllà, 
ens donem per satisfets amb aquesta moció i sobretot segurament que en el futur 
hem de seguir treballant a veure si realment podem trobar solucions que puguin donar 
resposta a la seva principal reivindicació, que és l’ajut de col·laboració. Òbviament 
també donem suport a la proposta. 



 
   
 
 

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

 

91

El portaveu del grup d’ERC, senyor Pau Presas, pren la paraula i manifesta quees del 
grup d'Esquerra també donarem suport a aquesta moció. Des del nostre grup hem 
estat en contacte permanent amb els representants dels afectats de l’estafa d’iDental. 
I entenem també que aquest tema era principalment competència tant del Ministeri de 
Sanitat com del Govern de la Generalitat. Ens vam posar en contacte amb els nostres 
representants d’entrada al Congrés de Diputats i també amb el Departament de Salut, 
els quals ja havien tingut contactes i havien estat treballant amb els representants 
dels afectats. En aquesta mateixa línia, vull recordar que el passat 29 de novembre 
d’aquest mateix any la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya a proposta de 
tots els grups que formen aquesta cambra va acordar una resolució en la qual entre 
d’altres s’acordava desenvolupar una atenció centralitzada per coordinar recursos i 
informació a tots els afectats d’aquesta estafa. També instava a assumir des del 
sistema sanitari públic i en coordinació amb el Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
l’assistència perital gratuïta. S’instava també a assumir el tractament a persones 
afectades que pateixin complicacions greus a la salut degut a la interrupció d’aquests 
tractament. I també s’instava a trobar la manera –que ens consta també que s’ha 
aconseguit o que està a punt d’aconseguir-se– d’aturar el cobrament de les quotes a 
les entitats financeres que estaven finançant els tractaments als afectats. Per tant, 
amb aquesta moció crec que el que fem des de la Diputació és instar al Parlament i al 
Govern a que desenvolupin les accions que ja han acordat amb la mateixa Comissió 
de Salut, i també instem al Ministeri, en aquest cas de Sanitat, i també al Congrés de 
Diputats a prendre les accions corresponents perquè estafes com aquesta i situacions 
com aquesta no es puguin tornar a produir en un futur. 
El portaveu del grup del PDeCAT, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: 
per anunciar evidentment també, que com a Govern hi votarem a favor. Bàsicament 
estem, com vostès ja saben, davant d’una estafa sanitària massiva amb un bon 
nombre de persones afectades a Catalunya, més de mil persones afectades a 
Catalunya, algunes de les quals de la nostra demarcació, i el que ha generat són 
pacients no atesos, un molt mal servei, tractaments a mitges o fins i tot no començats, 
problemes de salut, infeccions, malalties i tot això malgrat que els pacients han hagut 
de seguir pagant els crèdits. Davant d’això bàsicament què es demana per part dels 
afectats? Com s’explica a la moció, principalment cinc coses: La primera, la 
responsabilitat patrimonial de l’Estat i que es decreti una situació d’emergència 
sanitària. La segona, deixar de pagar les quotes dels préstecs sol·licitats a les entitats 
financeres per pagar aquests tractaments. La tercera, que la salut bucodental passi a 
formar part en la seva totalitat de la cartera de serveis de la sanitat pública, de la 
nostra sanitat pública. El quart element és una millor regulació de la publicitat i de les 
pràctiques comercials de les clíniques dentals. I el cinquè, una centralització de les 
administracions competents en la matèria. Principalment aquí estaríem parlant 
sobretot de dos àmbits: el principal, sanitat (salut) i l’altre també seria consum. Això 
és el que intenta reflectir la part dispositiva de la moció. Creiem que com a institució 
ens toca ser solidaris i amatents amb els afectats i, per tant, que el que hem de fer és 
fer pressió i traslladar-ho a les institucions que en tenen la competència, relligant amb 
el que han explicat els portaveus que ens han precedit. Per tant, no dubti que serem 
insistents, incisius i tot el que calgui per intentar que aquest problema, que és un 
problema que evidentment a nosaltres també com a Govern, al nostre grup, al grup 
del PDeCat i a la resta de grups ens preocupa, perquè evidentment qui en té la 
competència, que bàsicament estem parlant de Ministerio i de Generalitat, doncs hi 
doni la resposta que hi ha de donar i es pugui fer front no només a tot el que he 
explicat abans sinó també evidentment a trobar un vehicle, donar solució econòmica 
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perquè es pugui ajudar a aquestes famílies i penso que, si les diferents 
administracions i les diferents corporacions locals no només anem aprovant mocions 
en aquest sentit, que suposa un pronunciament polític clar i que és bo que a més a 
més sigui en unanimitat, sinó que es bo que cadascú per la seva banda (ajuntaments, 
consells comarcals, diputacions, tot el paquet de l’administració local…) s’ajunta i fa 
pressió des de baix cap a dalt, cap al qui té la competència per resoldre-ho, que és el 
Govern de la Generalitat i el Ministeri (l’Estat), aconseguirem evidentment que es doni 
una resposta a un problema que evidentment ha estat molt greu i que per descomptat 
a tots ens preocupa. Per tant, evidentment ho farem nosaltres també des de la 
Corporació, ho farà el propi president, com ens ha manifestat a tot l’equip de Govern, i 
estarem atents i en farem un seguiment precisament per fer-ho arribar allà on calgui.  
Per acabar, en nom del Govern agrair a tots els grups que el vot sigui favorable i per 
unanimitat. Penso que quan hem d’aprovar mocions d’aquest tipus, el missatge que 
s’ha de projectar precisament ha de ser aquest d’unanimitat de tots els partits. 
El president senyor Noguer intervé i manifesta: bé, moltíssimes gràcies, jo només 
afegir que m’he reunit amb la gent d’iDental i que estarem amatents també amb altres 
diputacions sobre el futur d’aquest problema.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
12. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta: que té un parell de 
preguntes només. La primera és que en Comissió s’havia portat un punt, que no ha 
arribat, que és sobre la proposta del Cràter d’Olot. Ens agradaria saber què ha passat 
entremig, si es portarà al ple vinent o exactament on ha anat a parar aquella proposta 
on se’ns deia d’aportar diners a un projecte de l’ajuntament d’Olot, i la segona 
proposta, o la segona pregunta –perdonin– és al voltant de l’Informe de la sindicatura 
de comptes relacionada amb el Consorci Costa Brava, que ha sortit aquests dies a 
premsa, i que pel dret i pel revés explica allò que alguns hem vingut explicant des de 
fa temps, que és que hi ha presumptes irregularitats importants dins del Consorci en 
la gestió d’aquest Consorci durant molt de temps pel que fa a la contractació pública, 
un fet que ens preocupa molt i que l'hem tret unes quantes vegades en aquest 
plenari, que hem demanat que se’ns informés d’alguna forma a aquells diputats o a 
aquells grups que no estem dins el Consorci directament i per tant el que 
demanaríem, ara sí, és que d’alguna manera se’ns programi, s’expliqui detalladament 
què està passant, com a mínim fins al 2016, que és de quan és l’informe, i 
exactament tot el que s’ha fet entre el 2016 i el 2018 per evitar que d’aquí dos anys 
ens torni a sortir un informe que digui que no s’estaven fent bé les coses dins del 
Consorci. Perquè ara ja no s’hi val dir: «Això no va amb aquest Govern». No s’hi val! 
No s’hi val! Estem parlant d’un informe que parla literalment del 2016. El 2016 el 
Govern era el mateix que hi ha ara amb una presidència diferent, això és cert. Però 
era el mateix. Per tant, hi ha unes responsabilitats que afecten a la Diputació amb el 
Consorci que són clares i que el que demanem és que hi hagi d’una vegada per totes 
transparència, línia clara, audiència pública, línia d’accions i que no ens haguem de 
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trobar als mitjans de comunicació informes que evidentment preocupen i molt a la 
ciutadania.  
El president senyor Miquel Noguer respon: moltes gràcies, senyor Salellas, dues 
qüestions: Una, a la Junta de Portaveus, on vostè no va poder assistir per motius 
personals, en tot cas jo vaig explicar el fet que el projecte «Cràters» és un projecte on 
jo mateix vaig anar a Olot i vaig fer una roda de premsa en la qual vaig dir que la 
Diputació hi aportaria en les mateixes condicions en què havia aportat als altres 
FEDER la Diputació de Girona, per tant això evidentment ho farem així, i ho farem en 
l’exercici de 2019, tal com jo vaig explicar a la Comissió a la Junta de Portaveus. 
Quant al tema de l’informe de la sindicatura, també li agraeixo que vostè ho hagi tret 
per emmarcar la situació. Si hem d’aprofundir-hi, jo estic disposat a que la gent del 
consorci ens ho puguin explicar amb tot el detall, però en tot cas sí emmarcar la 
situació. El Consorci de la Costa Brava és un consorci que l’integren 28 membres: 27 
ajuntaments de la Costa Brava més la Diputació de Girona, que en certa manera la 
Diputació de Girona exerceix la presidència i la secretaria i intervenció, i és un 
membre més dels 28. Això a emmarcar. No és un ens depenent de la Diputació de 
Girona sinó que és un ens del qual la Diputació de Girona en forma part en tant que 
vint-i-vuitena part i té el sentit que la Diputació de Girona en tant que ajuntament dels 
ajuntaments, davant de 27 ajuntaments hi hagi un ens que pugui ser integrador, 
aglutinador o com vulguem dir-li en aquest sentit. També hi ha una altra qüestió, i em 
sembla que ho he explicat alguna altra vegada en el ple, segurament també a algun 
requeriment del senyor Salellas, en el sentit de dir que era un consorci que tenia 
aquesta composició, a partir de l’ARSAL és un consorci que a més el seu pressupost 
consolida amb el de la Diputació de Girona. No canvia cap més situació que aquesta, 
però consolida. Per tant, el pressupost consolida; no la contractació consolida, sí el 
pressupost consolida en el de la Diputació de Girona en virtut de l’ARSAL perquè es 
podia adscriure o a la Diputació o a qualsevol dels 27 ajuntaments. I també de lògica 
s’havia d’adscriure a Diputació, que era un ens que tenia rang superior als 
ajuntaments i que per tant ho podia aglutinar i que tenia tot el sentit. Perquè si a un 
ajuntament, més petit o més gran, li poses tota la partida pressupostària del Consorci, 
evidentment li salten totes les alarmes de regla de la despesa, equilibri pressupostari, 
etc. Per tant, tenia tot el sentit que això també s’integrés i per tant l’Estat en el seu 
moment d’adjudicar-ho, va dir: «Escolti, el Consorci de la costa Brava s’integra dins 
de Girona». Però la composició és la mateixa, és a dir, a la Junta General hi ha 28 
membres: un de la Diputació i cada un dels 27 ajuntaments. Bé, en aquesta Diputació 
saben vostès que tradicionalment la Presidència, el president de la Corporació, que 
n’és el nat, ho delega en un president que forma part dels 27 ajuntaments de la Costa 
Brava, per entendre més jo probablement la problemàtica. Inclús el president Giraut, 
que podria formar-ne part, també ho va tenir delegat, i el president Vila últimament, 
que també en formava part, que Llançà és un municipi de la Costa Brava i integrat pel 
Consorci, que també ho havia delegat en aquest cas al senyor Páramo, i en aquests 
moments en el senyor Jordi Soler, alcalde de Calonge. Bé, en el cas de l’exercici del 
2016 hi ha unes recomanacions sobre contractació que la sindicatura entén que són 
de forma no correcta. D'un total de 93 contractes que són menors, entén la 
sindicatura de comptes que algun d’aquests contractes pot estar trossejat, això és el 
que manifesta, però també val a dir que el Consorci de la Costa Brava ha fet unes 
al·legacions en què incorpora un dictamen jurídic d’un catedràtic de Dret Administratiu 
que avala aquesta adjudicació per part del Consorci de la Costa Brava i per tant 
aquestes al·legacions estan presentades. Així mateix també val a dir que aquestes 
recomanacions, que s’han d’acceptar com a recomanacions i s’han, en la mesura del 
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possible, tirar endavant, en els exercicis del 2017 i 2018 han passat dues coses que 
són importants a destacar: una, el canvi gerencial el 2017, la direcció del consorci. 
S’obre un concurs públic en el qual el pot integrar qualsevol membre (qualsevol 
tècnic) dels 28 membres consorciats per cobrir aquesta vacant, i saben que 
s’incorpora el senyor Joan Hugas a la Direcció o la Gerència del Consorci de la Costa 
Brava. Així mateix també hi ha el canvi de president, no en virtut de cap informe sinó 
el canvi de president en virtut de que hi havia un acord de dos anys, i dos anys en el 
senyor Jordi Soler. També val a dir que en el marc de l’exercici del 2016 els serveis 
tècnics del consorci eren en poc nombre i per tant molts dels projectes havien de ser 
donats a fer fora de l’àmbit del Consorci i en aquest moment inclús en el tema de la 
contractació la Diputació ajuda en tot el que faci falta. Com han vist vostès, que inclús 
a l’hora de fer algun plec la Diputació mateix ha estat qui hem acceptat la delegació 
perquè es pugui incorporar, però a més s’ha contractat una persona, un A1, dos A2, 
més un C2 de tècnic superior, tècnics mitjos i auxiliars administratius de l’escala 
d'administració general, així com quatre places de tècnics d’enginyers per tal de poder 
solucionar tots aquests problemes, si els projectes s’haguessin de fer ja des del 
Consorci de la Costa Brava. Per tant, no han passat poques coses, em sembla que hi 
ha hagut 7 o 8 contractacions, més un canvi de gerent i en aquest cas, un canvi de 
president perquè tocava com a president delegat. El senyor Jordi Soler va estar els 
últims anys, els últims temps de la presidència del senyor Pere Vila i jo mateix el vaig 
ratificar immediatament només de ser nomenat president perquè aquesta presidència 
delegada entenia que havia de continuar en aquesta línia. I per tant, els exercicis del 
2017 i del 2018 a la seva disposició per tots aquests canvis s’han portat precisament 
perquè aquesta situació vagi millorant i vagi sent la situació normal que ha de ser per 
part de tothom. Per tant, també li agraeixo, a part de la seva preocupació, la meva 
preocupació i el poder explicar aquesta qüestió de manera clara i pública. Moltíssimes 
gràcies, senyor Salellas. 
Si no hi ha cap més pregunta ni prec, els agraeixo a tots la seva col·laboració i el seu 
esforç també, al llarg de tot l’any. Desitjar-los a tots unes Bones Festes. Que l’any 
2019 sigui també un any sobretot amb salut per a tots, i que sigui un bon any, un any 
que també per al país sigui un any de recuperacions de normalitat o d’aconseguiment 
de les fites esperades, i també que aquests dies ens recordem de tothom que ho 
passa malament, d’aquella gent que no pot estar a casa perquè, o bé està malalta, o 
bé està empresonada, o bé està a l’exili, i que també ens recordem de totes aquestes 
persones. 
 
El senyor president aixeca la sessió a la una i cinc minuts de la tarda el contingut de la 
qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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