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Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 

Introducció i consideracions generals 
 
El Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, al qual ens referirem de forma 
abreujada en aquesta memòria amb el nom de Servei de Cooperació, té la funció de 
donar suport als ens locals gironins, sobretot als ajuntaments, aportant fons econòmics 
en funció de programes generals i específics, i també oferint-los alguns serveis de suport 
i assessorament en determinades matèries de l’àmbit d’actuació municipal.  
 
L’organització de la corporació, constituïda el mes de juliol de 2015 i modificada 

parcialment el 7 d’agost de 2018, assigna a la Comissió de Cooperació Local, Habitatge i 

Bon Govern els serveis d’Assistència i Cooperació als Municipis, d’Habitatge, Bon 

Govern, Transparència i Participació, el Servei d’Arquitectura i el d’Enginyeria: la 

Comissió la presideix el diputat i actual vicepresident primer, Josep Fermí Santamaria i 

Molero, que disposa d’una delegació genèrica de tots els àmbits inclosos en aquesta. 

 

 

 
FIGURA 1. Gràfic de documentació rebuda segons els centres gestors de l’Àrea de Cooperació Local 

 

Les principals línies d’actuació i subvenció del Servei de Cooperació durant l’any 2018 en 

l’àmbit d’assistència i cooperació econòmica es detallen als apartats corresponents 

d’aquesta memòria. Les actuacions del Servei de Bon Govern, Transparència i 

Participació Ciutadana i del Servei d’Habitatge es descriuen en memòries específiques, 

atès que les seves actuacions tenen un caràcter diferenciat i disposen de tècnics propis. 
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En l’àmbit d’assistència i cooperació als municipis s’efectua el registre i el seguiment de 
les comunicacions electròniques i telefòniques que es reben, i que es mostren en resum 
en els gràfics següents. 
 
 

 
 
 
 
 

 
FIGURA 2. Gràfic de trucades rebudes segons l’àmbit de consulta 
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1. Fons de Subvencions en Cooperació Municipal  
 
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, conegut com a Fons de Subvencions, 
constitueix des de fa anys la línia de subvencions als ajuntaments amb l’import més 
elevat de les que atorga la Diputació, i representa una important font de recursos 
econòmics per a tots els ajuntaments gironins.  
 
És un programa que, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació als municipis, 
vol incentivar les inversions municipals, contribuir a finançar els serveis municipals 
obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.  
 
L’actual regulació del Fons de Subvencions té l’origen en la que es va aprovar el 
novembre de 2012 per a l’any 2013, que 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, amb una dotació d’11 milions anuals ( 1,5 milions més 
que la suma dels dos fons de l’any 2012).  
 
Els anys 2014 i 2015, el Fons de Subvencions va estar dotat amb un import total 
d’11.720.000 €; l’any 2016, amb 13.020.000 €, i l’any 2017, amb 14.320.000 €. 
 
Per a l’exercici de 2018 es va aprovar una dotació per al Fons de Subvencions de 
18.320.000 €, amb un increment de 4 milions respecte del de l’any anterior. Aquest 
significatiu augment va motivar un replantejament dels criteris d’assignació de les 
subvencions amb la finalitat que se’n beneficiessin especialment els ajuntaments petits 
i mitjans: es va fixar una mateixa quota de 30.000 € per a tots els municipis de menys 
de 20.000 habitants, es va incrementar fins a 1.000.000 € la quantitat repartida en 
funció de la superfície de cada municipi i es va distribuir la quantitat restant en un 85 % 
en funció de la població i en un 15 % en funció de la mitjana de despesa corrent no 
financera. 
 
Les noves bases del Fons varen establir com a novetat significativa la inclusió de dos fons 
complementaris, dotats amb les consignacions que en anys anteriors havien correspost 
a línies específiques de subvencions: 
 

 Projectes d’accés a les noves tecnologies, amb un import de 370.000 € 

 Actuacions en camins, amb un import de 301.100 € 

Amb aquestes dotacions complementàries, la dotació final del Fons 2018 va ser de 
18.991.100 €.  
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FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE 18.991.100 €  

 
 

 
FIGURA 3. Gràfic de repartiment del Fons 2018 
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• 15 %               Es destina a despeses culturals.

• 85 %               Es destina a despeses corrents obligatòries               
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Fons 2018

• Es manté la subvenció de l'Ajuntament de Girona en 850.000 €.

• Es redueixen les quotes fixes a 2:
Fins a 20.000 habitants                     30.000 €
Més de 20.000 habitants                  20.000 €

• 1.000.000 € es reparteixen en funció de la superfície municipal.

• 9.940.000,00 €: el 85 % es reparteix en funció de la població i 
l'altre 15 %, en funció de la despesa corrent de cada municipi.

NOVETAT
Inclusió de 2 fons 
complementaris

(671.100 €)

• Un fons destinat a finançar projectes que facilitin l'accés 
a les noves tecnologies, amb un import de 370.000 €.

• L'altre, destinat al finançament d'actuacions en camins, 
amb un import de 301.100 €.
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Les dades i gràfics que s’exposen seguidament no inclouen les subvencions per a 
despeses culturals ni per a l’accés a les noves tecnologies perquè el Servei de Cooperació 
Municipal no s’encarrega de la gestió d’aquestes subvencions. 

 
El pressupost de la Diputació aprovat per a l’any 2018 no inclou la totalitat de l’import 
del fons previst de 18.320.000 € per a despeses corrents i inversions, perquè l’import 
destinat inicialment a subvencionar inversions s’ha plurianualitzat en dos exercicis, 2018 
i 2019, atenent l’execució i la justificació efectivament realitzada en les inversions 
subvencionades en els darrers exercicis. 
 
 

 

FIGURA 4. Evolució de la dotació del Fons de Subvencions 

 

1.1. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2018 
 
Les bases del Fons 2018 varen ser aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en sessió 
del dia 19 de desembre de 2017; es varen sotmetre a informació pública mitjançant 
edictes publicats al BOP núm. 4, de 5 de gener de 2018, i al DOGC núm. 7539, de 19 de 
gener de 2018. Se’n va publicar l’aprovació definitiva al BOP núm. 42, de 28 de febrer 
de 2018.  
 
La convocatòria es va aprovar per Junta de Govern del dia 6 de febrer de 2018, amb una 
dotació de 18.991.100 €, i el termini de presentació de sol·licituds es va fixar del 15 de 
febrer al 15 de març de 2018.  
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La comissió qualificadora de les 221 sol·licituds de subvenció presentades per part de 
tots els ajuntaments, es va reunir el dia 17 d’abril de 2018, i la Junta de Govern del dia 3 
de maig de 2018 va aprovar l’atorgament de les subvencions. El nombre d’actuacions 
subvencionades pel Servei de Cooperació és d’un total de 475 per a despeses corrents i 
inversions i 218 per a camins.  
 

. 
 

FIGURA 5. Classificació de les actuacions subvencionades segons la tipologia de subvenció 

 
Pel que fa a les sol·licituds presentades, 84 ajuntaments van sol·licitar subvencions per a 
despeses corrents, 59 per a despeses en inversions i 78 per a ambdues línies de 
subvenció. 
 

 
FIGURA 6. Classificació dels ajuntaments segons el tipus de subvenció que han sol·licitat 

 
El termini per presentar les justificacions de les subvencions concedides es va fixar fins 
al 15 de novembre del 2018 per a les despeses corrents, culturals, en camins i en noves 
tecnologies, i fins al dia 30 de setembre de 2019 per a les despeses en inversions.  
 
En el transcurs de l’any 2018 es varen aprovar 38 canvis de destí de les actuacions 
subvencionades, tant del Fons de Cooperació de l’any 2018 com del de l’any 2017, el 
termini de justificació del qual era fins al 30 de setembre de l’any 2018 en el cas de les 
inversions, i que es va prorrogar fins al 30 de novembre del 2018.  
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L’import aprovat globalment per a les subvencions del Fons 2018 va ser de 
8.110.756,49 € per a despeses d’inversió, de 7.461.213 € per a despeses corrents i de 
298.477,30 € per a camins municipals. 
 

 
 

FIGURA 7. Percentatge de l’import concedit per a cada línia de subvenció 
 
 

S’han classificat les actuacions subvencionades per grups de programa per tal de 
disposar d’indicadors del destí del Fons de Subvencions. Tot seguit es mostren els 
resultats que s’han obtingut. 
 

 
 

FIGURA 8. Grups de programa als quals s’han destinat les actuacions per a despeses corrents 
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FIGURA 9. Grups de programa als quals s’han destinat les actuacions per a inversions 

 

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

2.1. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2008-2012 
 
La Diputació de Girona col·laborava econòmicament en les dues línies del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) previstes en el conveni amb el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió 
celebrada el 19 de febrer de 2008. Una de les línies la Diputació es limitava a fer unes 
aportacions econòmiques a la Generalitat amb un import total de 22.500.000 € destinats 
al programa general del PUOSC i que es van pagar en les diferents anualitats del pla, i 
l’altra línia comportava el finançament i la gestió parcials per part de la Diputació de 
l’anomenat Pla Específic, amb una dotació total del mateix import total de 22.500.000 €. 
D’aquest Pla Específic, el 31 de desembre de 2017 només en restava pendent 
d’adjudicació una sola de les 238 actuacions incloses als plans dels anys 2008-2012. 
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2.2. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2017 

2.2.1. Convocatòria, derogació i altres acords sobre el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2017 
 
Mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, es varen aprovar les bases reguladores i d’execució del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2016, i se’n va obrir la 
convocatòria. Aquestes bases també incloïen les bases específiques del Programa de 
Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, l’anomenat Pla Específic, aprovades en 
sessió plenària del 29 de gener de 2013 i modificades en la sessió del 15 d’octubre de 
2013, que es destinen al finançament d’inversions municipals en edificis, cementiris i 
camins municipals, incloent-hi construccions, reparacions, rehabilitacions o millores. 
Els problemes financers de la Generalitat van impedir que dotés econòmicament el nou 
PUOSC i això va motivar que, mitjançant el Decret 104/2014, es derogués el Decret 
155/2012, que regulava el PUOSC 2013-2016. Per resoldre aquesta situació i mantenir el 
seu programa, el Ple de la Diputació, en la sessió del 23 de setembre de 2014, va aprovar 
la modificació de les bases i l’aprovació de bases complementàries del Programa 
Específic de la Diputació de Girona del PUOSC 2013-2017.  
La darrera anualitat d’aquest nou PUOSC 2013-2017, la corresponent a 2017, es va 
aprovar pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió del 21 de març de 2017, i es va 
publicar al BOP número 60, de 27 de març de 2017. El termini per adjudicar les 
actuacions incloses en l’anualitat esmentada finalitzava el 27 de març de 2018, però per 
Resolució del president, de 3 d’abril de 2018, es va ampliar aquest termini a 29 
ajuntaments fins al 28 de setembre del mateix 2018. 

2.2.2. Característiques principals del Programa Específic de la Diputació del PUOSC 
per al període 2013-2017 
 
Les característiques principals del Programa Específic de la Diputació del PUOSC per al 
període 2013-2017 eren les següents:  
 
Despeses subvencionables 
Les actuacions objecte d’ajut eren les inversions en edificis, cementiris i camins 
municipals, incloent-hi construccions, reparacions, rehabilitacions o millores. En camins 
municipals només se subvencionaven les obres que disposaven del projecte tècnic 
corresponent. Es podien subvencionar les despeses de redacció dels projectes, però no 
se subvencionaven els honoraris corresponents a la direcció de les obres. 
 
Import del Programa 
La Diputació preveia destinar al finançament del Programa Específic per al període 2013-
2017 un import de 16.000.000 €. En la planificació aprovada el 21 de març de 2017, les 
subvencions aprovades tenien un import total de 15.787.725,86 €. 
 
Import de les subvencions 
D’acord amb el que es preveu a les bases i els acords de concessió de subvencions, no 
excedien els imports i els percentatges següents: 
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Tram de població Import màxim Percentatge màxim del cost de l’actuació 

Fins a 1.000 habitants 70.000,00 € Fins al 95 % 

De 1.001 a 2.000 habitants 70.000,00 € Fins al 90 % 

De 2.001 a 5.000 habitants 75.000,00 € Fins al 80 % 

De 5.001 a 10.000 habitants 80.000,00 € Fins al 75 % 

De 10.001 a 20.000 habitants 85.000,00 € Fins al 70 % 

Més de 20.000 habitants 90.000,00 € Fins al 60 % 

 
Contractació 
Els ajuntaments havien d’adjudicar l’execució de les actuacions en un termini màxim 
d’un any a comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) de l’aprovació del programa específic de l’anualitat corresponent, però 
podien sol·licitar una pròrroga d’un màxim de sis mesos.  
 
Execució 
El termini d’execució de les actuacions era d’un màxim de dos anys a comptar de la data 
de la contractació.  
 
Pagament 
La Diputació efectua els pagaments totals o parcials de les subvencions en proporció als 
justificants de la despesa que es presentin. 
 

2.2.3. Situació del Programa Específic de la Diputació del PUOSC per al període 2013-
2017 el 31 de desembre de 2018 
 
La situació dels plans específics anuals inclosos en el PUOSC per al període de 2013 a 
2017 es resumeix en el quadre següent: 
 
 

 
 
 *L’import subvencionat inclou l’import de la subvenció consolidada per a les actuacions adjudicades i l’import inicial 
per a aquelles que no ho estan. 
 

FIGURA 10. Situació dels plans específics del PUOSC per al període 2013-2017 el 31 de desembre de 2018 
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3. Ajuts a ajuntaments per a suport financer (subvenció d’interessos de 
préstecs municipals) 

 
Aquesta línia de subvencions es va suprimir l’any 2015 per diverses circumstàncies: 
manca de peticions municipals, limitacions legals a l’endeutament, etc., però atès que 
es continuen satisfent les subvencions derivades dels préstecs formalitzats en anys 
anteriors, tot seguit se n’exposen les característiques generals amb caràcter informatiu. 
 
Aquesta línia pretenia facilitar l’accés al crèdit a llarg termini, sobretot per part dels 
municipis petits, subvencionant el 50 % dels interessos dels préstecs, que amb un import 
màxim de 120.000 € i per al finançament d’inversions, els diferents ajuntaments gironins 
podien concertar amb dues entitats financeres: La Caixa i Banco Popular, amb les quals 
la Diputació tenia uns convenis aprovats l’any 2012 i que no es van renovar. 
 
En el transcurs de l’any 2018 es va satisfer als ajuntaments la quantitat total de 
3.971,39 € dins d’aquesta línia de subvencions, i el 31 de desembre de 2018 hi havia 38 
préstecs vigents subvencionats. 
 
 

 
 

FIGURA 11. Evolució del nombre de préstecs vigents  

4. Subvencions per a despeses excepcionals  
 
Mitjançant convenis i ajuts directes de caràcter específic, la Diputació participa en el 
finançament de diferents actuacions municipals considerades d’interès especial i/o de 
caràcter urgent, o per atendre actuacions motivades per fenòmens meteorològics.  
L’any 2018 s’han concedit 7 ajuts d’un total de 412.340 €. 
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L’import dels ajuts va oscil·lar des d’un mínim de 5.375 €, concedit a l’Ajuntament de 
Cantallops per millorar els serveis públics de dos carrers, fins a un màxim de 200.000 € 
concedit a l’Ajuntament del Port de la Selva amb una subvenció prevista 
nominativament en el pressupost del 2018 per rehabilitar i millorar la carretera de Sant 
Pere de Rodes. 
 

 
 

FIGURA 12. Evolució del nombre d’ajuts directes i d’imports concedits 

 
La comparació amb els anys anteriors manifesta una reducció progressiva d’aquests ajuts 
directes atorgats pel Servei de Cooperació.

5. Subvencions per a despeses de nevades i glaçades 
 

L’any 2016 es va obrir una línia nova de subvencions de lliure concurrència per tal de 
finançar despeses municipals derivades de nevades o glaçades que va substituir les 
subvencions que els anys anteriors s’havien atorgat directament amb la mateixa finalitat. 
 
Les bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió celebrada el 21 de 
març de 2017 varen ser modificades l’any 2018 i es va incrementar l’import màxim 
subvencionable per a la línia de despeses corrents, que va passar de 30.000 € a 75.000 €, 
i se’n varen excloure les sol·licituds que no arribessin a un import mínim de subvenció 
de 1.000 €. Les modificacions varen ser aprovades inicialment pel Ple de la Diputació el 
dia 17 d’abril de 2018, es van sotmetre a informació pública mitjançant edictes publicats 
al BOP número 80, de 25 d’abril, i al DOGC número 7616, de 10 de maig, i se’n va 
publicar l’aprovació definitiva al BOP número 115, de 14 de juny de 2018.  
La dotació inicial prevista en el pressupost de l’any 2018 era de 280.000 €, però les 
importants nevades d’aquell any van motivar-ne un increment de 225.000 €, i d’aquesta 
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manera es va disposar d’un total de 505.000 €. 
La Junta de Govern va aprovar en data 29 de maig de 2018 la convocatòria corresponent, 
i es va fixar el termini de presentació de sol·licituds fins al 29 de juny de 2018.  
Les sol·licituds presentades per 58 ajuntaments es varen sotmetre a consideració de la 
comissió qualificadora corresponent el 7 d’agost de 2018 i l’atorgament de les 
subvencions es va resoldre per acords de la Junta de Govern de 4 de setembre i 2 
d’octubre de 2018, i es varen aprovar 45 subvencions per a despeses corrents amb un 
import total de 350.000 €, i 22 subvencions per a inversions amb un import total de 
155.000 €, amb la qual cosa es van esgotar els crèdits assignats a cada línia de subvenció. 
El termini que fixaven les bases per presentar les justificacions de les subvencions 
concedides acabava el 30 de novembre de 2018. 
 

 
 

FIGURA 13. Evolució del nombre d’ajuts i dels imports concedits per a nevades, línia de despeses corrents 
 

 
 

FIGURA 14. Evolució del nombre d’ajuts i dels imports concedits per a nevades, línia d’inversions 
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6. Convenis de suport econòmic als consells comarcals 
 

Durant l’any 2018 s’ha mantingut la línia d’aportacions econòmiques de la Diputació als 
consells comarcals mitjançant convenis de col·laboració.  
 
Els convenis de l’any 2018 amb cadascun dels consells varen ser aprovats per acords de 
la Junta de Govern del 20 de març de 2018. L’objecte dels convenis és finançar la 
prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als 
municipis, i diverses actuacions en matèria de salut pública i de prevenció d’incendis. 
També es col·labora amb el finançament del transport escolar no obligatori, d’acord amb 
els imports comunicats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.  
L’import destinat pel Servei de Cooperació al finançament de la prestació general de 
serveis d’assistència als municipis i diverses actuacions en matèria de salut pública es va 
fixar l’any 2018 en 3.981.754 €. El càlcul de la seva distribució entre els 8 consells 
comarcals es va actualitzar i se’n va fixar el repartiment següent: 
 

Consells 
Quota fixa 
(+ 21.000 

sobre 2017) 

Hab. 2016 
(cens) 

Quota per 
habitants 

Municipis 
Quota per 
municipis 

Superfície 
(km2) 

Quota per 
superfície 

TOTAL coop. 
2018 

Alt Empordà 186.000,00 140.118,00 154.849,87 68 258.105,44 1.357,50 194.478,69 793.434,00 

Baix Empordà 186.000,00 132.598,00 146.539,23 36 136.644,05 701,70 100.527,22 569.710,50 

Cerdanya 186.000,00 14.372,00 15.883,06 11 41.752,35 250,60 35.901,55 279.536,96 

Garrotxa 186.000,00 55.999,00 61.886,68 21 79.709,03 734,60 105.240,55 432.836,26 

Gironès 186.000,00 186.178,00 205.752,58 28 106.278,71 575,60 82.461,83 580.493,12 

Pla de l’Estany 186.000,00 31.561,00 34.879,29 11 41.752,35 262,80 37.649,35 300.281,00 

Ripollès 186.000,00 25.101,00 27.740,10 19 72.117,70 956,60 137.044,80 422.902,59 

Selva 186.000,00 166.242,00 183.720,53 25 94.891,70 962,90 137.947,35 602.559,58 

TOTAL 1.488.000,00 752.169,00 831.251,33 219 831.251,33 5.802,30 831.251,33 3.981.754,00 

 
El total d’aportacions incloses als convenis amb els consells comarcals per a l’any 2018, 
incloent-hi la part destinada a acords de recaptació (154.410 €), transport escolar 
(607.900 €) i prevenció d’incendis (50.000 €), va ser de 4.794.064 €, i es van incloure en 
el pressupost de la Diputació de l’any 2018 com a subvencions nominatives amb l’import 
corresponent a cada consell comarcal, amb el detall següent: 
 

PRESSUPOST 2018 
Orgànica Programa Econòmica Descripció   Crèdits 

400 9430 46501 Consell Comarcal de l’Alt Empordà 957.130,00 € 

400 9430 46502 Consell Comarcal del Baix Empordà 629.562,35 € 

400 9430 46503 Consell Comarcal de la Cerdanya 295.328,81 € 

400 9430 46504 Consell Comarcal de la Garrotxa 638.819,26 € 

400 9430 46505 Consell Comarcal del Gironès 651.720,87€ 

400 9430 46506 Consell Comarcal del Pla de l’Estany 363.170,90 € 

400 9430 46507 Consell Comarcal del Ripollès 452.659,59 € 

400 9430 46508 Consell Comarcal de la Selva 805.672,22 € 

Total        4.794.064,00 € 
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FIGURA 15. Distribució de les aportacions als consells comarcals 

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

 

 
 

FIGURA 16. Gràfic sobre el total d’aportacions als consells comarcals 
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7. Subvencions a les llars d’infants municipals 
 
Des de l’any 2013, ateses les dificultats financeres de la Generalitat, la Diputació ha 
assumit parcialment el pagament de les subvencions que la Generalitat satisfeia a les 
llars d’infants municipals. De comú acord amb la Generalitat, la Diputació va aprovar les 
bases i les convocatòries corresponents als cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 
2015-2016 amb un import per finançar de 875 € per alumne. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 7 d’agost de 2018 va aprovar la 
convocatòria per a l’any 2018 amb un crèdit assignat de 5.500.000 €, que es finançaven 
amb 2.850.710,91 € amb càrrec a l’exercici i 2.649.289,09 € amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2019. El termini de presentació de sol·licituds i la justificació es va establir des 
de la publicació de la convocatòria al BOP i fins al 5 d’octubre de 2018.  
 
Les 138 sol·licituds presentades pels ajuntaments es varen sotmetre a la consideració de 
la comissió qualificadora corresponent el 25 d’octubre de 2018, i l’atorgament de les 
subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern del 13 de novembre de 2018, 
en què es va aprovar subvencionar 134 llars d’infants municipals i 4 escoles rurals, 
subvencionant 6.097 alumnes amb un import total concedit de 5.334.875 €, dels quals 
2.850.710,91 € eren amb càrrec al pressupost de l’any 2018, i la resta, 2.484.164,09 €, 
amb càrrec al pressupost del 2019. 
 
L’històric de les subvencions concedides és el que es mostra en el quadre següent: 
 
 
 

Curs 
Nombre de 

llars d’infants 

Nombre d’alumnes 

equivalents subvencionats 
Import 

2012-2013 135 6.624 5.792.079,00 € 

2013-2014 134 6.405 5.604.375,00 € 

2014-2015 134 6.243 5.462.625,00 € 

2015-2016 136 6.071 5.299.691,17 € 

2016-2017 138 6.133 5.349.289,09 € 

2017-2018 138 6.096 5.334.000,00 € 
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FIGURA 17. Evolució de les subvencions a les llars d’infants 
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8. Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i 
Serveis Funeraris 

 

El Ple de la Diputació del 20 de març de 2018 va aprovar el Pla de Serveis d’Assistència 
als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris, que es va publicar al BOP 
número 64, de 3 d’abril de 2018. 
 
El 20 d’abril es va dur a terme una jornada de formació amb els objectius de presentar 
el nou servei, exposar el règim jurídic aplicable en l’àmbit dels cementiris i dels serveis 
funeraris i oferir un espai de debat entorn d’aquesta temàtica. Hi van assistir un centenar 
de representats d’ajuntaments i personal de l’Agència de Salut Pública de Girona, de la 
Diputació de Barcelona i d’algunes empreses funeràries. 
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El Servei ofereix 7 recursos que es poden demanar de manera independent. Durant el 
2018 s’han rebut peticions de 41 ajuntaments sol·licitant els recursos següents: 

 
FIGURA 18. Sol·licituds de recursos rebudes durant l’any 2018 

 

Dels recursos, el cens de cementiris i serveis funeraris, el recull i la formació es posen a 

disposició de tots els ajuntaments, mentre que la resta de recursos se sotmeten a una 

valoració trimestral que concedeix, denega o manté en llista d’espera les sol·licituds, en 

funció de criteris de població, gravetat i urgència de la problemàtica i el grau de viabilitat 

i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada. 

 

El resum dels recursos concedits de les resolucions elaborades durant l’any 2018 és el 

següent: 

Recursos del Servei concedits AJUNTAMENTS CEMENTIRIS 

Inventari del cementiri municipal 9 13 

Aplicació informàtica GesCem 30 38 

Estudi de costos del cementiri 4 7 

Assessorament en l’àmbit dels cementiris i serveis 
funeraris 

6 0 

 

8.1. Cens de cementiris i serveis funeraris 
 

El mes de juny de 2018 es van actualitzar les dades del cens publicades al web de la 
Diputació de Girona després d’enviar una carta als 221 ajuntaments per tal de recopilar 
tota la informació que calia modificar en relació amb l’enquesta inicial del 2017. També 
es va incloure al cens una relació dels tanatoris de la província d’elaboració pròpia. Les 
dades es poden consultar a la pàgina web del Servei en format de taula, a través de la 
plataforma SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) i al XIFRA (Sistema 
d’Informació Socioeconòmica Local de la demarcació de Girona) en col·laboració amb 
l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.  
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8.2. Inventari de cementiris municipals 
 

Pel que fa al pla pilot engegat l’any 2017 amb els ajuntaments d’Ullastret i Espolla, durant 
l’any 2018 s’ha entregat l’inventari del cementiri municipal d’Ullastret. Dels inventaris 
concedits en el mateix període, s’ha elaborat i entregat el de l’Ajuntament de Molló,  s’ha 
contractat l’elaboració dels treballs de Maià de Montcal, Sant Andreu Salou i el personal 
del Servei s’encarrega de l’inventari del cementiri de Castellfollit de la Roca, treballs que 
estaven en execució a 31 de desembre de 2018. 
 

 
 
  

8.3. Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals: GesCem 
 

La Junta de Govern va aprovar en sessió de 20 de febrer de 2018 el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Bages en relació amb 
el programari de gestió de cementiris municipals GesCem, que es va signar en data 17 
d’abril de 2018. L’esmentat conveni estableix que la Diputació de Girona i els 
ajuntaments gironins que ho sol·licitin disposaran del sistema GesCem, desenvolupat pel 
Consell Comarcal del Bages, amb la finalitat d’elaborar inventaris de cementiris i per a la 
gestió informàtica del cementiri.  
Pel que fa a les sol·licituds rebudes sobre tots els recursos, el de l’aplicació informàtica 
és el més sol·licitat (més del 85 % l’inclouen) i s’ha concedit a 30 ajuntaments, però 
només s’ha instal·lat i format a 14 ajuntaments (els de la primera resolució), ja que el 
2018 el Consell Comarcal del Bages ha licitat l’actualització de l’aplicació i s’espera que 
estigui operativa per tal de posar-la a disposició dels 16 ajuntaments restants (previsió: 
abril de 2019). 

21 sol·licituds 
d'inventari

9 inventaris 
concedits

4 inventaris iniciats
2 inventaris 
entregats
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8.4. Assessorament tècnic i jurídic en l’àmbit de la gestió de cementiris i 
serveis funeraris 
 

Durant l’exercici 2018 s’han concedit 6 assessoraments, dels quals 4 estan acabats i 
entregats. 
 

8.5. Estudis de costos de manteniment de cementiris municipals i de la 

gestió econòmica del servei 
 

S’ha encarregat a la mateixa empresa que du a terme els treballs de l’inventari del 
cementiri municipal d’Espolla l’elaboració de l’estudi de costos en el marc del pla pilot 
del Servei. A 31 de desembre de 2018, els treballs estan en curs després d’una primera 
visita a Espolla el 19 de setembre de 2018. Es considera oportú disposar de l’experiència 
d’aquest primer treball abans d’encarregar la resta d’estudis concedits. 
          

8.6. Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la 

gestió de cementiris i serveis funeraris 
 

Al web de la Diputació de Girona, a l’apartat del Servei, s’ha creat un repositori de la 
normativa d’àmbit estatal i autonòmic, de la jurisprudència, de models i d’altres 
documents que s’han considerat de major interès en l’àmbit dels cementiris i dels serveis 
funeraris. Cal destacar que s’ha elaborat un model de reglament del cementiri municipal 
per tal que els ajuntaments que no en tinguin o que el vulguin actualitzar disposin d’un 
document de referència, en el qual es proposa un redactat senzill i complet que cal 
adaptar a les especificitats de cada municipi. 
 
S’han editat 3 butlletins informatius que s’envien per correu electrònic i es pengen al lloc 
web, en relació amb: 
 

 Butlletí núm. 1, agost de 2018. Respecte a la llibertat religiosa als cementiris. 
 Butlletí núm. 2, setembre de 2018. Model de reglament dels cementiris 

municipals. 
 Butlletí núm. 3, octubre de 2018. Tots Sants i Dia dels Difunts. 

 

8.7. Formació en l’àmbit de la gestió dels cementiris municipals i dels 
serveis funeraris 
 

A més de la jornada del 20 d’abril de 2018, s’han fet 2 sessions de formació de 
l’aplicació informàtica GesCem: una el 21 de setembre i l’altra el 8 d’octubre. 

 

Durant el 2018, a partir de la publicació del Pla de Serveis el mes d’abril, s’han rebut 46 
consultes a l’adreça electrònica gestiocementiris@ddgi.cat en relació amb els àmbits 
següents: 
 

mailto:gestiocementiris@ddgi.cat
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El temps mitjà de resposta a les consultes formulades ha estat de 4 dies. 

9. Comissió de Coordinació dels Serveis d’Assistència Tècnica 
 
Mitjançant la Resolució del president, de 18 de febrer de 2012, es va crear una Comissió 
de Coordinació dels Serveis d’Assistència Tècnica. Durant l’any 2018, aquesta Comissió 
s’ha reunit en 10 sessions, en què s’han examinat i acceptat 44 peticions d’ens locals, de 
les quals 36 eren per al Servei d’Enginyeria i 8 per al d’Arquitectura. 

10. Recursos humans i formació interna 

10.1. Recursos humans 
 
Quant als recursos humans, s’indiquen les característiques i les incidències d’interès 
següents durant l’any 2018: 
 

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

- Als serveis d’Assistència i Cooperació han treballat Aurèlia Planas, cap de 
negociat, i Roser Malagelada, tècnica A2, en comissió de serveis de l’organisme 
autònom Xaloc i com a funcionària de la Diputació a partir del 22 de desembre 
de 2018. Així mateix, Aleix Climent hi treballa com a auxiliar administratiu a partir 
del 15 de gener de 2018. 
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4 %

CENS
35 %

ASSESSORAMENT
9 %

FORMACIÓ
22 %

GesCem 
11 %

RECULL
4 %

Temàtica de les consultes rebudes



25 
 

 
- El Servei de Bon Govern, Transparència i Participació ha disposat de la tècnica 

Anna Brunsó, de l’auxiliar administrativa Carmen Perxés, i del tècnic en 
Transparència i Administració Electrònica Pol Puigdomènech. 

 
- En l’àmbit específic d’Habitatge treballava una única tècnica, Anna Pla, però a 

partir del mes de març de 2018 va presentar una baixa d’IT i un permís de 
maternitat posterior. També hi treballa un auxiliar administratiu, Gerard Jou, que 
va assumir bona part de les tasques de la tècnica absent, amb el suport del 
personal dels altres àmbits de gestió de l’àrea. 

 
- Mitjançant convenis amb la Universitat de Girona per a programes de cooperació 

educativa durant l’any 2018, alguns mesos hi van dur a terme algunes tasques els 
estudiants Aliou Diallo, Mar Camacho, Roberto Fernández, Ariadna Montserrat, 
Marta Brugués, Laura Gómez i Lucía Subirana.  

 
 

FIGURA 19. Organigrama de l’Àrea de Cooperació Local 
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11. Consignacions i execucions pressupostàries en el pressupost de l’any 
2018 
 
S’adjunten en els dos annexos següents els imports de les consignacions pressupostàries 
assignades al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. La informació es detalla per 
aplicacions pressupostàries en dos quadres: el primer indica les consignacions 
pressupostàries inicials, les modificacions efectuades i els crèdits totals, i el segon quadre 
mostra l’execució del pressupost en les diferents fases
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Annex 1. Consignacions pressupostàries 2018: inicials, modificacions i crèdits totals (en euros) 
 

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
extraordinaris 

Suplements 
de crèdit 

Transferències 
positives 

Transferències 
negatives 

Romanents 
incorporats 

Crèdits 
generats 

per 
ingressos 

Crèdits totals 
consignats 

Crèdits totals 
sense 

incorporació 
de romanents 

400 4530 76203 

Aj. del Port de la Selva. 
Arranjament de la ctra. de Sant 
Pere de Rodes 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

400 9290 22706 
Estudis i treballs tècnics 
d’Assist. i Coop. als Municipis 65.000,00 23.372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 23.372,50 0,00 88.372,50 65.000,00 

400 9290 22603 
Publicacions en diaris oficials 
Assist. i Coop. als Municipis 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

400 9290 22199 
Subministraments diversos 
Assis. i Coop. Municipis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

400 9420 76210 
Fons de subvencions per a 
inversions. Assist. i Coop. Mun. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9420 76209 
Ajuts a ajuntaments per a 
actuacions en camins 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9420 76208 

Ajuts a ajuntaments per a 
inversions per nevades i 
glaçades 105.000,00 62.649,76 0,00 50.000,00 0,00 0,00 12.649,76 0,00 167.649,76 155.000,00 

400 9420 76205 
Pla Únic d’Obres i Serveis -    
Pla Específic ex. anteriors 0,00 506.447,85 0,00 0,00 0,00 0,00 506.447,85 0,00 506.447,85 0,00 

400 9420 76202 
Ajuts extraord. a aj. per a 
inversions Assist. i Coop. Mun. 243.500,00 246.878,19 0,00 0,00 50.000,00 0,00 196.878,19 0,00 490.378,19 293.500,00 

400 9420 76201 
Fons de subvencions per a 
inversions Assist. i Coop. Mun. 4.287.443,00 8.470.061,33 0,00 3.100.000,00 536.112,39 443.875,30 5.277.824,24 0,00 12.757.504,33 7.479.680,09 

400 9420 76200 
Pla Únic d’Obres i Serveis -     
Pla Específic 1.326.000,00 3.223.622,95 0,00 1.417.918,00 0,00 0,00 1.805.704,95 0,00 4.549.622,95 2.743.918,00 

400 9420 46205 
Fons de subvencions per a 
despeses corrents Assist. Mun. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9420 46204 
Ajuts a ajuntaments suport 
financer 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 

400 9420 46203 

Ajuts a ajuntaments despeses 
corrents per nevades i 
glaçades 175.000,00 177.352,81 0,00 175.000,00 0,00 0,00 2.352,81 0,00 352.352,81 350.000,00 

400 9420 46202 
Ajuts a ajuntaments per a 
despeses corrents extraord. 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
extraordinaris 

Suplements 
de crèdit 

Transferències 
positives 

Transferències 
negatives 

Romanents 
incorporats 

Crèdits 
generats 

per 
ingressos 

Crèdits totals 
consignats 

Crèdits totals 
sense 

incorporació 
de romanents 

400 9420 46201 
Fons de subvencions per a 
despeses corrents Assist. Mun. 7.015.815,00 225.829,72 0,00 0,00 743.875,30 536.112,39 18.066,81 0,00 7.241.644,72 7.223.577,91 

400 9420 46200 
Ajuts a ajuntaments per a la 
prestació de serveis municipals 5.300.000,00 10.435,97 0,00 0,00 0,00 0,00 10.435,97 0,00 5.310.435,97 5.300.000,00 

400 9430 76700 
Ajuts a consorcis per a inversió 
Assist. als Municipis 90.000,00 65.286,28 0,00 0,00 0,00 2.668,43 67.954,71 0,00 155.286,28 87.331,57 

400 9430 46508 Al Consell Comarcal de la Selva 805.672,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.672,22 805.672,22 

400 9430 46507 
Al Consell Comarcal del 
Ripollès 452.659,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.659,59 452.659,59 

400 9430 46506 
Al Consell Comarcal del Pla de 
l'Estany 363.170,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.170,90 363.170,90 

400 9430 46505 
Al Consell Comarcal del 
Gironès 651.720,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.720,87 651.720,87 

400 9430 46504 
Al Consell Comarcal de la 
Garrotxa 638.819,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.819,26 638.819,26 

400 9430 46503 
Al Consell Comarcal de la 
Cerdanya 295.328,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.328,81 295.328,81 

400 9430 46502 
Al Consell Comarcal del Baix 
Empordà 629.562,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.562,35 629.562,35 

400 9430 46501 
Al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 957.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.130,00 957.130,00 

401 9290 22706 
Estudis i treballs tècnics 
Arquitectura 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 

402 9290 22706 
Estudis i treballs tècnics 
Enginyeria 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

402 9290 22199 
Subministraments diversos 
Enginyeria 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

403 1521 76201 
Ajuts a ajuntaments adquisició 
habitatge polítiques socials 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

403 1521 76200 
Ajuts a ajuntaments per a 
inversió Habitatge 300.000,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 515.000,00 300.000,00 

403 1521 48000 

A Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya de Girona – 
Formació 8.525,00 8.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.525,00 0,00 17.050,00 8.525,00 

403 1521 46500 
Ajuts a consells comarcals 
Habitatge 57.000,00 17.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.380,00 0,00 74.380,00 57.000,00 

403 1521 46201 
A l’Ajuntament de Salt - 
Habitatge Comunitats 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 
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403 1521 46200 Ajuts a ajuntaments Habitatge 210.000,00 81.274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 81.274,47 0,00 291.274,47 210.000,00 

403 1521 45000 

A la Generalitat de Catalunya 
Agència Habitatge - Habitatge 
social 81.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 161.000,00 81.000,00 

403 1521 22706 
Estudis i treballs tècnics 
Habitatge 82.000,00 7.632,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.632,95 0,00 89.632,95 82.000,00 

403 1521 22606 
Reunions, conferències i 
cursos Habitatge 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 3.350,00 

403 2310 76500 

Ajuts a consells comarcals per 
a inversió Progr. Pobresa 
Energètica 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 

403 2310 76200 
Ajuts a ajuntaments per a 
inversió Progr. Pobresa Energ. 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 

403 2310 62900 

Adquisició electrodomèstics i 
altres Progr. Pobresa 
Energètica 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 

403 2310 46500 
Ajuts a consells comarcals 
Progr. Pobresa Energètica 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 

403 2310 22706 
Estudis i treballs tècnics 
Programa Pobresa Energètica 410.000,00 5.427,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5.427,81 0,00 415.427,81 410.000,00 

403 2310 22199 
Altre material Progr. Pobresa 
Energètica 0,00 273.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 85.000,00 150.000,00 273.000,00 188.000,00 

403 2310 22112 
Material il·luminació i elèctric 
Progr. Pobresa Energètica 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 

404 9240 48000 

Ajuts per a formació Bon 
Govern, Transparència i 
Participació 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 

404 9240 46200 
Ajuts a ajuntaments Bon 
Govern Transp. i Participació 93.000,00 123.259,92 0,00 50.000,00 0,00 0,00 73.259,92 0,00 216.259,92 143.000,00 

404 9240 22706 
Estudis i treballs tècnics Bon 
Govern, Transp. i Participació 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

404 9240 22606 
Cursos programa Bon Govern, 
Transparència i Participació 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 

Total 25.313.697,00 14.194.437,51 141.000,00 4.830.918,00 1.329.987,69 1.332.656,12 8.725.187,94 500.000,00 39.508.134,51 30.782.946,57 
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Annex 2. Consignacions pressupostàries 2018: execució del pressupost (en euros) 
 

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits totals 
 consignats 

Retencions 
 de crèdit 

Despeses 
 autoritzades 

Disposicions o 
 compromisos 

Obligacions 
 reconegudes 

Pagaments 
 fets 

400 4530 76203 A l’Aj. del Port de la Selva - Arranjament de la ctra. de Sant Pere de Rodes 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 

400 9290 22706 Estudis i treballs tècnics - Assist. i Coop. als Municipis 88.372,50 12.679,35 45.111,39 45.111,39 39.111,39 39.111,39 

400 9290 22603 Publicacions en diaris oficials - Assist. i Coop. als Municipis 2.000,00 0,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 

400 9290 22199 Subministraments diversos - Assist. i Coop. als Municipis 1.000,00 964,40 35,60 35,60 35,60 35,60 

400 9420 76210 Fons de subvencions per a inversions - Assist. i Coop. als Municipis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9420 76209 Ajuts a ajuntaments per a actuacions en camins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9420 76208 Ajuts a ajuntaments per a inversions per nevades i glaçades 167.649,76 0,00 167.649,76 167.649,76 82.880,89 62.755,63 

400 9420 76205 Pla Únic d’Obres i Serveis - Pla Específic ex. anteriors 506.447,85 22.728,51 483.719,34 483.719,34 416.331,47 416.331,47 

400 9420 76202 Ajuts extraord. a ajuntaments per a inversions - Assist. i Coop. als Municipis 490.378,19 0,00 484.941,19 484.941,19 353.084,87 292.931,87 

400 9420 76201 Fons de subvencions per a inversions - Assist. i Coop. als Municipis 12.757.504,33 0,00 12.755.951,12 12.755.951,12 6.113.633,85 4.330.105,69 

400 9420 76200 Pla Únic d’Obres i Serveis - Pla Específic 4.549.622,95 0,00 4.549.622,95 3.152.783,12 2.138.181,53 1.758.217,76 

400 9420 46205 Fons de subvencions per a despeses corrents - Assist. als Municipis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9420 46204 Ajuts a ajuntaments suport financer 6.000,00 0,00 3.971,39 3.971,39 3.971,39 3.971,39 

400 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents per nevades i glaçades 352.352,81 0,00 352.352,81 352.352,81 349.342,17 236.274,52 

400 9420 46202 Ajuts a ajuntaments per a despeses corrents extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9420 46201 Fons de subvencions per a despeses corrents - Assist. als Municipis 7.241.644,72 0,00 7.241.644,72 7.241.644,72 7.129.156,46 5.535.666,17 

400 9420 46200 Ajuts a ajuntaments per a la prestació de serveis municipals 5.310.435,97 0,00 5.310.435,97 5.310.435,97 5.285.655,31 5.279.109,48 

400 9430 76700 Ajuts a consorcis per a inversió - Assist. als Municipis 155.286,28 0,00 154.668,66 154.668,66 70.334,02 0,00 

400 9430 46508 Al Consell Comarcal de la Selva 805.672,22 0,00 805.672,22 805.672,22 805.672,22 805.672,22 

400 9430 46507 Al Consell Comarcal del Ripollès 452.659,59 0,00 452.659,59 452.659,59 452.659,59 452.659,59 

400 9430 46506 Al Consell Comarcal del Pla de l’Estany 363.170,90 0,00 363.170,90 363.170,90 363.170,90 363.170,90 

400 9430 46505 Al Consell Comarcal del Gironès 651.720,87 0,00 651.720,87 651.720,87 651.720,87 651.720,87 

400 9430 46504 Al Consell Comarcal de la Garrotxa 638.819,26 0,00 638.819,26 638.819,26 638.819,26 638.819,26 

400 9430 46503 Al Consell Comarcal de la Cerdanya 295.328,81 0,00 295.328,81 295.328,81 295.328,81 295.328,81 

400 9430 46502 Al Consell Comarcal del Baix Empordà 629.562,35 0,00 629.562,35 629.562,35 629.562,35 629.562,35 

400 9430 46501 Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà 957.130,00 0,00 957.130,00 957.130,00 957.130,00 957.130,00 
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401 9290 22706 Estudis i treballs tècnics - Arquitectura 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

402 9290 22706 Estudis i treballs tècnics - Enginyeria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

402 9290 22199 Subministraments diversos - Enginyeria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

403 1521 76201 Ajuts a ajuntaments adquisició habitatge polítiques socials 350.000,00 0,00 350.000,00 119.250,00 0,00 0,00 

403 1521 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió - Habitatge 515.000,00 0,00 515.000,00 475.978,41 159.027,84 159.027,84 

403 1521 48000 Al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de Girona - Formació 17.050,00 0,00 8.440,00 8.440,00 0,00 0,00 

403 1521 46500 Ajuts a consells comarcals - Habitatge 74.380,00 0,00 85.170,00 85.170,00 70.470,00 34.470,00 

403 1521 46201 A l’Ajuntament de Salt - Habitatge Comunitats 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 

403 1521 46200 Ajuts a ajuntaments - Habitatge 291.274,47 0,00 242.389,03 242.389,03 173.009,47 153.943,89 

403 1521 45000 A la Generalitat de Catalunya, Agència d’Habitatge - Habitatge social 161.000,00 0,00 161.000,00 161.000,00 151.590,50 70.590,50 

403 1521 22706 Estudis i treballs tècnics - Habitatge 89.632,95 50.869,70 81.006,93 81.006,93 62.952,45 62.952,45 

403 1521 22606 Reunions, conferències i cursos - Habitatge 3.350,00 2.000,00 10.361,16 10.361,16 10.103,42 10.103,42 

403 2310 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió - Programa de Pobresa Energètica 65.000,00 0,00 12.254,40 12.254,40 0,00 0,00 

403 2310 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió - Programa de Pobresa Energètica 60.000,00 0,00 4.765,60 4.765,60 4.765,60 0,00 

403 2310 62900 Adquisició d’electrodomèstics i altres - Programa de Pobresa Energètica 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

403 2310 46500 Ajuts a consells comarcals - Programa de Pobresa Energètica 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

403 2310 22706 Estudis i treballs tècnics - Programa de Pobresa Energètica 415.427,81 405.001,16 15.269,82 15.269,82 15.269,81 15.269,81 

403 2310 22199 Altre material - Programa de Pobresa Energètica 273.000,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

403 2310 22112 Material d’il·luminació i elèctric - Programa de Pobresa Energètica 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

404 9240 48000 Ajuts per a formació - Bon Govern, Transparència i Participació 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 

404 9240 46200 Ajuts a ajuntaments - Bon Govern, Transparència i Participació 216.259,92 0,00 216.259,92 216.259,92 65.542,31 5.581,97 

404 9240 22706 Estudis i treballs tècnics - Bon Govern, Transparència i Participació 18.000,00 1.907,00 6.897,00 6.897,00 0,00 0,00 

404 9240 22606 Cursos programa - Bon Govern, Transparència i Participació 10.000,00 10.000,00 2.813,10 2.813,10 2.813,10 2.813,10 

Total 39.508.134,51 927.150,12 38.387.979,86 36.721.368,44 27.573.511,45 23.315.511,95 

 

 


