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Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 

Introducció i consideracions generals 
 

El Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, que mencionarem de forma abreujada en aquesta 

memòria amb el nom de Servei de Cooperació, té la funció de donar suport als ens locals gironins, 

sobretot als ajuntaments, aportant fons econòmics en funció de programes generals i específics, i 

també oferint alguns serveis de suport i assessorament en determinades matèries de l’àmbit d’actuació 

municipal.  

L’organització de la corporació del mandat anterior, de 2015 a 2019, assignava a la Comissió de 

Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern el Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, el Servei 

d’Habitatge, el Servei de Bon Govern, Transparència i Participació, el Servei d’Arquitectura i el Servei 

d’Enginyeria. La Comissió la presidia el diputat i vicepresident Josep Fermí Santamaria i Molero, que 

disposava d’una delegació genèrica de tots els àmbits inclosos en la comissió. 

La nova corporació, constituïda pel ple del dia 23 de juliol de 2019, assigna l’Àrea d’Assistència i 

Cooperació als Municipis a la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 

Cooperació Local, presidida pel senyor Pau Presas i Bertran, i designa les delegacions específiques 

següents:  

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Imatge de les delegacions de l’Àrea. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Gràfic de documentació rebuda segons els centres gestors de l’Àrea de Cooperació Local. 

• Josep M. Bagot i BelfotSuport a Entitats Locals

• Eva Viñolas i Marín
Assistència als Petits 

Municipis

• Joaquim Ayats i Bartrina
Habitatge, Assistència als 

Municipis i Serveis Generals

REGISTRE 
D'ENTRADA 
DE DOCU-
MENTACIÓ

Assistència 

als 

Municipis  

1.995

Habitatge 

496

Participació 

Ciutadana, 

Bon Govern i 

Transparència 

377
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Les principals línies d’actuació i subvenció del Servei de Cooperació durant l’any 2019 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. 

En l’àmbit d’assistència i cooperació als municipis s’efectua un registre i un seguiment de les 

comunicacions telefòniques que es reben. L’any 2019 se’n van registrar 676, nombre similar al de l’any 

anterior (682). 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Imatge del registre de trucades. 
 

 

 
 

FIGURA 4. Taula de trucades rebudes segons l’àmbit de consulta. 
 

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 entre les que atorga la Diputació, 

i representa una important font de recursos econòmics per a tots els ajuntaments gironins.  

 

Fons: 274 (39 %)

Cementiris: 132 (19 %)

Llars: 53 (8 %)

Convenis: 3 (0 %)

Diverses: 61 (9 %)

Aiguats: 135 (19 %)

PUOSC: 44 (6 %)

Consultes telefòniques segons la temàtica

676
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És un programa que, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació als municipis, vol incentivar 

les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les 

activitats de caràcter cultural.  

 

La regulació actual 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).  

 

Per a l’exercici de 2019 es va aprovar una dotació per al Fons de Subvencions de 20.170.569,85 €, amb 

un increment de gairebé 1,3 milions respecte al de l’any anterior. Aquest augment ha seguit la direcció 

que es va plantejar l’any 2018 respecte dels criteris d’assignació de les subvencions amb la finalitat que 

se’n beneficiessin especialment els ajuntaments petits i mitjans. 

 

 
FIGURA 5. Evolució de la dotació del Fons de Subvencions. 

Les línies específiques de subvencions i imports de la convocatòria del 2019 van ser les següents: 

 

Fons de subvencions per a despeses corrents 7.580.840,00 € 

Fons de subvencions per a inversions 8.994.160,00 € 

Fons de Cooperació Cultural Local 2.925.000,00 € 

Total Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 19.500.000,00 € 

Programa d’Ajuts a Noves Tecnologies 369.469,85 € 

Actuacions en camins municipals 301.100,00 € 

Total Fons 2019 20.170.569,85 € 

€11.720.000,00 

€13.020.000,00 

€14.342.000,00 

€18.991.100,00 

€20.170.569,85 

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

25.000.000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019
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FIGURA 6. Gràfic de repartiment del Fons 2019. 
 
El pressupost de la Diputació aprovat per a l’any 2019 no va incloure la totalitat de l’import del fons 

previst de 20.170.569,85 € per a despeses corrents i inversions, perquè l’import destinat inicialment a 

subvencionar inversions es va plurianualitzar en dos exercicis, 2019 i 2020, atenent a l’execució i la 

justificació efectivament realitzada en les inversions subvencionades en els darrers exercicis. 

 

Resum de la tramitació administrativa de les subvencions del Fons de Cooperació: 

 
Aprovació de les bases: Ple de 18/12/2018 

Publicació al BOP de les bases: BOP núm. 39, de 25/2/2019 

Aprovació de la convocatòria: Junta de Govern de 22/1/2019 

Termini de presentació de sol·licituds: De 15 de febrer a 15 de març de 2019 

Resolució de la convocatòria: Junta de Govern de 7/5/2019 

 

Dins del termini establert, es van presentar a la convocatòria els 221 ajuntaments de les comarques 

gironines i l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit, única de la demarcació. 

 

•15 %               Es destina a despeses culturals.

•85 %               Es destina a despeses corrents obligatòries o a 

inversions.

Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural

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

•Augmenten lleument les quotes fixes a:

Fins a 20.000 habitants                 33.000 €

Més de 20.000 habitants              22.000 €

•1.100.000 € es reparteixen en funció de la superfície 

municipal.

Criteris de 
repartiment del Fons 

2019

Novetats

Inclusió de 2 fons complementaris: 

Noves tecnologies   369.469,85 € 

Actuacions en camins municipals 301.100,00 € 
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Pel que fa a les sol·licituds presentades, 140 ajuntaments van demanar subvencions per a despeses 

corrents, 166 per a despeses en inversions, 221 per a cooperació cultural local, 221 per a noves 

tecnologies i 217 per a camins. 

 

El nombre d’actuacions subvencionades pel Servei de Cooperació és d’un total de 723, d’acord amb el 

detall següent: 

 
FIGURA 7. Classificació de les actuacions subvencionades segons tipologia el tipus de subvenció. 

 

El termini per presentar les justificacions de les subvencions concedides es va fixar fins al 15 de 

novembre del 2019 per a les despeses corrents, culturals, en camins i en noves tecnologies, i fins al dia 

30 de setembre de 2020 per a les despeses en inversions.  

 

En el transcurs de l’any 2019 es van aprovar 36 canvis de destí de les actuacions subvencionades, tant 

del Fons de Cooperació de l’any 2019 com del de l’any 2018, el termini de justificació del qual era fins 

al 30 de setembre de l’any 2019 en el cas de les inversions, i es va prorrogar fins al 15 de novembre del 

2019.  

 

El resultat de les sol·licituds, un cop aplicades les previsions de les bases i l’import de la convocatòria, 

es reparteix en els termes següents: 

 

Fons 2019 Crèdit inicial € Crèdit final € 

Fons de subvencions per a 

despeses corrents (inclou 

camins) 

7.881.940,00 7.554.709,10 

Fons de subvencions per a 

inversions  

8.994.160,00 9.317.690,35 

Fons de Cooperació Cultural 

Local 

2.925.000,00 2.925.000,00 

Programa d’Ajuts a 

Ajuntaments per a Noves 

Tecnologies 

369.469,85 369.469,85 

Total  20.170.569,85 20.166.869,30 

 
 

Actuacions en 

inversions

266
Actuacions per 

a despeses 

corrents

240
Actuacions en 

camins 

municipals

217
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FIGURA 8. Percentatge de l’import concedit per a cada línia de subvenció. Fins a l’any 2018 no s’inclou en el Fons la dotació 
específica per a camins. 

 

 

Si es classifiquen les actuacions subvencionades per grups de programa per tal de disposar d’indicadors 

del destí del Fons de Subvencions, s’obtenen els resultats següents: 

 

 

 

 

FIGURA 9. Grups de programa als quals s’han destinat les actuacions per a despeses corrents. 
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45,60 % 44,60 %
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10,00 %

20,00 %
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60,00 %
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Despeses corrents Inversions Camins

Vies públiques: 12,92 %

Clavegueram: 1,25 %

Proveïment i 

distribució d'aigua 

potable: 9,17 %

Recollida, gestió i 

tractament de residus: 

5,42 %

Neteja viària: 10,83 %

Cementiris i serveis 

funeraris: 1,25 %

Enllumenat públic: 

50,83 %

Parcs i jardins; 0,83 %

Funcionament de 

centres docents de 

l'ensenyament infantil i 

primari i d'educació 

especial: 3,75 %

Camins veïnals: 3,33 %

Imprevistos i funcions 

no classificades: 0,42 %

Despeses corrents
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FIGURA 10. 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. En una de les 

línies la Diputació es limitava a fer unes aportacions econòmiques a la Generalitat amb un import total 

de 22.500.000,00 € destinades al programa general del PUOSC i que es van pagar en les diferents 

anualitats del pla, i l’altra línia comportava el finançament i la gestió parcials per part de la Diputació 

de l’anomenat Pla Específic, amb una dotació total del mateix import total de 22.500.000,00 €. D’aquest 

Pla Específic, el 31 de desembre de 2019 només en restava pendent de justificar una de les 238 

actuacions incloses als plans dels anys 2008 a 2012. 

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

2.2.1. Convocatòria, derogació i altres acords sobre el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2017 
 

Mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals, es van 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 

Vies públiques: 66 (25 %)

Accions públiques relatives 

a la salut: 5 (2 %)

Camins veïnals: 12 (4 %)

Cementiris i serveis 

funeraris: 2 (1 %)

Urbanisme: 33 (12 %)

Despeses en 

comunicacions: 4 (1 %)

Enllumenat públic: 15 (6 %)

Funcionament de 

centres docents: 

10 (4 %)

Clavegueram: 4 (1 %)

Gestió del patrimoni, 

cultura: 67 (25 %)

Instal·lacions esportives: 

12 (5 %)

Medi ambient, parcs i 

jardins: 16 (6 %)

Proveïment i distribució 

d'aigua potable: 15 (6 %)

Recollida, gestió i 

tractament de residus: 5

(2 %)

Despeses d'inversió
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sessió del 15 d’octubre de 2013, que es destinen al finançament d’inversions municipals en edificis, 

cementiris i camins municipals, incloses les 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, va ser aprovada 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, incloses 

les 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 16.000.000,00 €. 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: 

 

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 % 
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2.2.3. Situació del Programa Específic de la Diputació del PUOSC per al període 2013-2017 
el 31 de desembre de 2019 
 

La situació dels plans específics anuals inclosos en el PUOSC per al període de 2013 a 2017 es resumeix 

en el quadre següent: 

 

Anualitat 
PUOSC 

Nombre 
d’actuacions 

Import 
subvencionat 

Percentatge 
d’actuacions 
adjudicades 

Percentatge de 
l’import de 

subvencions pagades 
2013 45 2.555.385,96 € 100 % 100 % 

2014 66 3.440.891,41 € 100 % 100 % 

2015 66 3.627.735,94 € 100 % 99,84 % 

2016 51 2.542.646,52 € 100 % 100 % 

2017 78 3.377.236,64 € 100 % 81,10 % 

2013-2017 306 15.543.896,47 € 100 % 95,85 % 
 

FIGURA 11. Situació dels plans específics del PUOSC per al període 2013-2017 el 31 de desembre de 2019. 

2.3. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024 
 

Per Decret 169/2019, de 23 de juliol, la Generalitat de Catalunya va aprovar les bases reguladores i 

d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (DOGC número 7925, 

de 25 de juliol de 2019). 

 

El finançament dels ajuts del PUOSC 2020-2024, que es preveu d’un import total de 250 milions d’euros, 

va a càrrec dels recursos propis de la Generalitat de Catalunya. Actualment no es preveu la incorporació 

de cap aportació econòmica ni la creació de programes específics per part de la Diputació de Girona. 

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 120.000,00 € i per 

al finançament d’inversions, els diferents ajuntaments gironins podien concertar amb dues entitats 

financeres: “la Caixa” i Banco Popular, amb les quals la Diputació tenia uns convenis aprovats l’any 2012, 

que no es van renovar. 

 

En el transcurs de l’any 2019 es va satisfer als ajuntaments la quantitat total de 1.838,46 € dins 

d’aquesta línia de subvencions, i el 31 de desembre de 2019 hi havia 18 préstecs vigents subvencionats. 
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FIGURA 12. Evolució del nombre de préstecs vigents. 

4. Subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies 
meteorològiques de caràcter excepcional 

 

Durant la tardor de l’any 2018 hi va haver un seguit de pluges excepcionals que van produir danys, 

desperfectes i altres incidències a diferents comarques gironines. 

 

Les pluges més importants es van registrar a mitjans d’octubre i van afectar, principalment, la conca del 

riu Ter al seu pas per les comarques del Ripollès i Osona, i durant la primera quinzena del mes de 

novembre, les conques dels rius la Muga, el Baix Ter i el Daró i algunes rieres de la Costa Brava (Aubi, 

Ridaura), on van tenir més incidència. 

 

Arran d’aquests episodis, la Diputació de Girona va obrir una línia de subvencions de 600.000 € per 

ajudar els municipis a respondre a les despeses efectuades en béns i serveis de titularitat i competència 

municipal per atendre els danys, els desperfectes i altres incidències que s’hi van produir. 

 

Resum de la tramitació administrativa de les subvencions per a actuacions municipals motivades per 

circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional: 

 

Aprovació de les bases: 19 de febrer de 2019 

Publicació al BOP de les bases: BOP número 77, de 18 d’abril de 2019 

Aprovació de la convocatòria: 21 de març de 2019 

Termini de presentació de sol·licituds: De l’1 al 30 d’abril de 2019 

Resolució de la convocatòria: 18 de juliol de 2019 

 

Durant el termini de presentació de sol·licituds hi va haver un total de 136 peticions; 96 corresponien 

a sol·licituds de subvenció per a despeses corrents, 12 per a inversions i 28 per a les dues línies. 
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FIGURA 13. GRÀFIC DE SOL·LICITUDS PRESENTADES. 

 

 

La suma de les despeses per les quals els 136 municipis van sol·licitar una subvenció va ascendir a 

3.546.260,70 €; 2.135.261,34 € (el 60,21 %) corresponents a despeses corrents i 1.410.999,36 € (el 

39,79 %) a inversions. 

 

Un cop examinades les sol·licituds i excloses les que no complien els requisits establerts a les bases 

reguladores, van resultar a considerar els imports de despeses següents: 

 

Línia de subvencions Import total de 
despeses 

subvencionables 

Import total de 
subvencions 
sol·licitades 

Nombre de 
beneficiaris  

Despeses corrents 1.814.398,45 € 1.588.737,71 €  99 

Inversions 1.301.384,47 €   978.176,15 €  38 

TOTAL 3.106.840,42 €  2.566.913,86 € 1111 
 

L’import total de les subvencions sol·licitades va superar amb escreix el crèdit assignat en la 

convocatòria (índex de cobertura del 23,37 %) i això va fer que, d’acord amb l’apartat c del punt 5 de 

les bases, un cop realitzat el repartiment, 13 ajuntaments no assolissin l’import mínim subvencionable 

de 1.000 € i van quedar exclosos de la concessió. 

 

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions, reunida el 25 de juliol, va emetre un informe 

concretant el resultat de l’avaluació efectuada i finalment, en data 18 de juliol, el president de la 

Diputació va resoldre la convocatòria concedint l’import total de 600.000 €, amb un índex de cobertura 

del 23,69 %, repartits entre 88 beneficiaris de la línia de despeses corrents i 36 de la d’inversions: 

 

 
1  El nombre total de beneficiaris no és la suma dels beneficiaris de les dues línies de les subvencions, ja que 26 ajuntaments 

van ser-ne de les dues línies. 
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FIGURA 14. GRÀFIC DELS IMPORTS TOTALS DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES. 

 

 

Respecte a aquesta línia de subvencions, no tenim un historial de beneficiaris i imports concedits, ja 

que, malgrat que durant l’exercici 2018 i els anteriors es concedissin ajuts directes per conceptes 

similars, el 2019 ha estat el primer exercici en què s’ha realitzat una convocatòria en règim de 

competència competitiva amb convocatòria pública. 

 

Cal destacar que de les 33 sol·licituds desestimades, 21 ho van ser perquè els sol·licitants no complien 

el requisit per ser beneficiari (import de la sol·licitud inferior a l’1 % de l’import del capítol II del 

pressupost) i 4 ho van ser perquè les despeses de la sol·licitud, d’acord amb les bases, no eren despeses 

subvencionables. 

5. Subvencions per a actuacions municipals per nevades 
 

Resum de la tramitació administrativa de les subvencions per a actuacions municipals per nevades: 

 

Aprovació de les bases: 22 de gener de 2019 

Publicació al BOP de les bases: BOP número 55, de 19 de març de 2019 

Aprovació de la convocatòria: 5 de març de 2019 

Termini de presentació de sol·licituds: Del 12 de març al 30 d’abril de 2019 

Resolució de la convocatòria: 18 de juny de 2019 

 

Per a l’any 2019, respecte a les bases de l’any anterior, es van fer les modificacions següents: 

 

- Increment de l’import màxim subvencionable per a la línia d’inversions, que va passar de 

30.000 € a 40.000 €. 

- Ampliació del període d’execució, que abans era del dia 1 de novembre de l’any anterior al de 

la convocatòria fins al 31 d’octubre de l’any de la convocatòria, i va passar a ser del dia 1 de 

novembre de l’any anterior al de la convocatòria fins a la data límit de justificació. 

- Ampliació del termini de justificació, que finalitzava el 30 de novembre de l’any de la 

convocatòria per a ambdues línies, i va passar a finalitzar el dia 30 de setembre de l’any de la 
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convocatòria per a les despeses corrents i el 30 de novembre de l’any de la convocatòria per 

a les inversions. 

La dotació prevista en el pressupost de l’any 2019 era d’un total de 350.000,00 €; 200.000,00 € per a 

la línia de despeses corrents i 150.000,00 € per a la línia d’inversions. 

 

Les sol·licituds presentades es van sotmetre a consideració de la comissió qualificadora corresponent 

el 4 de juny de 2019 i l’atorgament de les subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern; 

en van resultar beneficiaris 33 ajuntaments dels 41 que havien presentat una sol·licitud i es van 

concedir 29 subvencions per a despeses corrents, amb un import total de 200.000,00 €, i 18 2 

subvencions per a inversions, amb un import total de 150.000,00 €, amb la qual cosa es van esgotar els 

crèdits assignats a cada línia de subvenció. 

 

 

 
FIGURA 15. GRÀFICS DE L’EVOLUCIÓ ANUAL DE LES SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS MUNICIPALS PER NEVADES. 

 

 
2 El nombre total de beneficiaris no és la suma dels beneficiaris de les dues línies de les subvencions, ja que 14 ajuntaments 

van ser-ne de les dues línies. 
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L’índex de cobertura d’aquesta línia de subvencions, és a dir, l’import de les subvencions respecte de 

l’import total de les despeses subvencionables, va ser del 52,09 % i l’índex de consecució, és a dir, el 

percentatge final de la subvenció pagada respecte de la concedida, del 79,71 %.  

6. Convenis de suport econòmic als consells comarcals 
 

Durant l’any 2019 es va mantenir la línia d’aportacions econòmiques de la Diputació als consells 

comarcals mitjançant convenis de col·laboració.  

 

Els convenis de l’any 2019 amb cadascun dels consells van ser aprovats per acords de la Junta de Govern 

del 21 de maig de 2019. L’objecte dels convenis és el finançament de la prestació general de serveis 

d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis, i diverses actuacions en matèria 

de salut pública i de prevenció d’incendis. També es col·labora amb el finançament del transport 

escolar no obligatori, 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 2019 en 

4.558.959,00 €. El càlcul de la seva distribució entre els 8 consells comarcals es va actualitzar i es va 

fixar el repartiment següent: 

 

Consells Quota fixa 
(+14.000 € 

sobre 2018) 

Hab. 
2017 
(cens) 

Quota per 
habitants 

Municipis Quota per 
municipis 

Superfície 
(km2) 

Quota per 
superfície 

Total coop. 
2019 (€) 

L’Alt Empordà 200.000,00 139.705 182.678,18 68 307.659,35 1.357,50 230.758,31 921.095,84 

El Baix Empordà 200.000,00 132.906 173.787,82 36 162.878,48 701,70 119.280,37 655.946,67 

La Cerdanya 200.000,00 14.294 18.690,83 11 49.768,42 250,60 42.598,92 311.058,17 

La Garrotxa 200.000,00 56.184 73.466,17 21 95.012,44 734,60 124.872,97 493.351,58 

El Gironès 200.000,00 188.083 245.937,23 27 122.158,86 575,60 97.844,92 665.941,01 

El Pla Estany 200.000,00 31.738 41.500,59 11 49.768,42 262,80 44.672,77 335.941,78 

El Ripollès 200.000,00 24.999 32.688,68 19 85.963,64 956,60 162.610,24 481.262,56 

La Selva 200.000,00 166.389 217.570,17 25 113.110,05 962,90 163.681,16 694.361,38 

Total 1.600.000,00 754.298 986.319,67 218 986.319,67 5.802,30 986.319,67 4.558.959,00 

 

El total d’aportacions incloses als convenis amb els consells comarcals per a l’any 2019, inclosa la part 

destinada a acords de recaptació (77.205,00 €), transport escolar (607.900,00 €) i prevenció d’incendis 

(50.000,00 €), va ser de 5.294.064,00 €, i es van incloure en el pressupost de la Diputació de l’any 2019 

com a subvencions nominatives amb l’import corresponent a cada consell comarcal, amb el detall 

següent: 

 

Orgànica Programa Econòmica Descripció Crèdits (€) 

400 9430 46501 Consell Comarcal de l’Alt Empordà 1.045.239,35 

400 9430 46502 Consell Comarcal del Baix Empordà 715.798,52 

400 9430 46503 Consell Comarcal de la Cerdanya 326.850,03 

400 9430 46504 Consell Comarcal de la Garrotxa 682.932,08 

400 9430 46505 Consell Comarcal del Gironès 715.918,76 

400 9430 46506 Consell Comarcal del Pla de l’Estany 398.831,68 

400 9430 46507 Consell Comarcal del Ripollès 511.019,56 

400 9430 46508 Consell Comarcal de la Selva 897.474,02 

Total     
   

5.294.064,00  
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FIGURA 16. Distribució de les aportacions als consells comarcals. 
 

Amb la finalitat de facilitar la disponibilitat de tresoreria dels consells comarcals, la Diputació va fer el 

pagament del 100 % de les aportacions previstes (enlloc del 50% dels anys anteriors) un cop aprovat 

cada conveni per part de la Junta de Govern i després de la seva signatura per part del consell comarcal 

corresponent. 

 

 
 

FIGURA 17. Gràfic evolutiu 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 875,00 € per alumne. 

 

Per al curs escolar 2018-2019, des de la Diputació de Girona no es van convocar les subvencions a les 

llars d’infants municipals en espera que fos la Generalitat qui n’assumís de nou el finançament. 

8. Assistència als municipis en la gestió de cementiris i serveis funeraris 

8.1. Pla de Serveis d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i 
Serveis Funeraris 

 

En el marc del Pla de Serveis d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris, 

aprovat pel ple de la Diputació de 20 de març i publicat al BOP número 64, de 3 d’abril de 2018, 

s’ofereixen 7 recursos que els ajuntaments poden demanar de manera independent.  

Durant el 2019 es van rebre peticions de 15 ajuntaments que sol·licitaven els recursos següents3: 

 

FIGURA 18. Sol·licituds de recursos rebudes durant l’any 2019. 

 

A més dels recursos exposats, durant el 2019 es van rebre 72 consultes mitjançant l’adreça electrònica 

gestiocementiris@ddgi.cat, una xifra molt superior a la de l’any anterior, fet que suggereix que el Servei 

s’està convertint en una referència per als municipis en la resolució de qüestions relatives a la gestió 

del servei de cementiris i de serveis funeraris. Les consultes rebudes feien referència als àmbits 

 
3 Com que les sol·licituds d’alguns municipis inclouen més d’un cementiri, el gràfic mostra tant els municipis com els cementiris 

sol·licitats. 
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següents: 

 

FIGURA 19. GRÀFIC DE LA TEMÀTICA DE LES CONSULTES REBUDES. 

 

Les peticions de recursos rebudes durant l’any 2019 es van resoldre en una única resolució, de data de 

27 de novembre. El resum dels recursos concedits és el següent: 

Recursos del Servei concedits Ajuntaments Cementiris 

Inventari del cementiri municipal 10 14 

Aplicació informàtica GesCem 14 18 

Estudi de costos del cementiri 7 11 

Assessorament tècnic o jurídic  6 - 

 

Els recursos del cens de cementiris i serveis funeraris, del recull i de la formació no són objecte de 

concessió i es posen a la pàgina web del Servei a disposició de tothom qui els vulgui. 

Tenint en compte totes les resolucions adoptades fins a avui, el nombre de beneficiaris totals dels 

recursos del Servei, des de la seva creació, és el que es mostra al gràfic següent: 
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FIGURA 20. GRÀFIC DEL NOMBRE DE BENEFICIARIS DELS DIFERENTS RECURSOS. 

 

 

a. Cens de cementiris i serveis funeraris 

El mes d’abril de 2019 es van actualitzar les dades del cens de cementiris i serveis funeraris publicades 

al web de la Diputació de Girona, i també es va canviar el format de la taula de presentació de les dades 

que apareix a la pàgina web del cens per tal que sigui de lectura més fàcil i més comprensible.  
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FIGURA 21. Taula descarregable del cens de cementiris i serveis funeraris de la província de Girona. 

 

 

FIGURA 22. Geolocalització mitjançant el SITMUN dels cementiris i serveis funeraris de la província de Girona. 

 

b. Inventari de cementiris municipals 

L’objecte de l’inventari del cementiri és l'obtenció i l’ordenació de tota la informació relacionada amb 

les unitats d’enterrament que en formen part (titulars de les concessions i difunts, actuals i històrics). 

El recurs es materialitza amb el lliurament d’una memòria i la introducció de les dades obtingudes a 

l’aplicació informàtica GesCem.  

Durant l’any 2019 es van entregar els inventaris dels cementiris de Castellfollit de la Roca i de Sant 

Andreu Salou, concedits l’any anterior. 

A més, es va iniciar l’execució dels inventaris dels cementiris de Maià de Montcal, Garriguella, Ger, Sant 

Feliu de Pallerols, Portbou i Garrigàs. Tots ells estan en curs i se’n preveu la finalització durant el primer 
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semestre del 2020. De l’inventari del cementiri de Ger se n’encarrega directament el personal del Servei, 

mentre que la resta han estat contractats amb empreses externes. 

Finalment, a la resolució de l’any 2019 es va concedir la realització dels inventaris dels cementiris de 

Bàscara, Beuda, Bolvir, Capmany, Corçà, la Cellera de Ter, Mollet de Peralada, Queralbs, Sant Climent 

Sescebes i Tortellà. Tots ells es començaran a executar en funció de la classificació obtinguda segons la 

seva puntuació. 

 

c. Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals: GesCem 

En data d’avui, les sol·licituds del GesCem concedides són les següents: 

 

FIGURA 23. GRÀFIC DEL NOMBRE DE SOL·LICITUDS DE L’APLICACIÓ INFORMÀTICA CONCEDIDES. 

El recurs de l’aplicació informàtica va seguir sent el recurs més sol·licitat l’any 2019 (un 67 % de les 

sol·licituds rebudes l’inclouen). A la resolució de l’any 2019 es va concedir l’aplicació a 14 municipis 

(que representen un total 18 cementiris). El nombre total de cementiris als quals s’ha concedit 

l’aplicació GesCem des de l’inici de la prestació del Servei és de 44. 

Durant l’any 2019, el Consell Comarcal del Bages, amb qui la Diputació de Girona té subscrit un conveni 

de col·laboració en relació amb el programari GesCem, va posar en funcionament la nova versió (3.0) 

de l’aplicació.  

El personal encarregat del servei de cementiris de la Diputació de Girona va assistir el dia 13 de 

novembre a una jornada de presentació i formació de la nova versió del GesCem al Consell Comarcal 

del Bages (amb seu a Manresa). 

 

d. Assessorament tècnic i jurídic en l’àmbit de la gestió de cementiris i serveis funeraris 

Durant l’exercici 2019 es van concedir 6 assessoraments: 3 feien referència a l’assistència tècnica en la 
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importació de dades a l’aplicació informàtica GesCem i les altres 3 peticions eren d’àmbit jurídic: revisió 

dels reglaments reguladors del cementiri i de les ordenances fiscals. Destaca la sol·licitud feta per 

l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia que demanava assessorament per desenvolupar un expedient 

de ruïna al cementiri i fer el trasllat de les restes encara ubicades als nínxols ruïnosos.  

Dels 6 assessoraments concedits l’any 2019, 4 ja estan finalitzats i entregats; aquest any també es van 

finalitzar dos assessoraments iniciats l’any 2018.  

e. Estudis de costos de manteniment de cementiris municipals i de la gestió econòmica del servei 

A la resolució de l’any 2019 es va concedir la realització de l’estudi de costos dels cementiris de 7 

municipis. Cap d’aquests treballs, així com tampoc els 4 concedits l’any anterior, s’ha executat perquè 

el recurs encara es troba en fase de redefinició. L’únic estudi de costos efectuat és el del cementiri 

d’Espolla dins del pla pilot inicial del Servei.  

f. Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la gestió de cementiris i serveis 
funeraris 

El mes de juny de l’any 2019 es va actualitzar el model de reglament del cementiri elaborat l’agost de 

2018, que es va penjar al web del Servei perquè estigués a disposició de tots els municipis que el 

necessitin per aprovar o actualitzar el seu reglament del cementiri municipal. Aquest nou model 

millorava la versió anterior, tant en la claredat i concisió de la redacció com pel que fa a la incorporació 

de criteris jurídics fonamentals per a una bona gestió del cementiri. D’entre les novetats que incorpora, 

destaquen les següents: 

a) S’hi especifica que la durada del dret funerari pot ser d’un màxim de 75 anys, tot i que es 

continua recomanant que s’estableixi en un termini de 50 anys. 

b) S’estableix la possibilitat de fer concessions de durada temporal més curta de manera 

alternativa a la concessió principal de llarga durada. 

c) Es canvien les regles aplicables a les concessions a perpetuïtat, d’acord amb el que s’ha explicat 

anteriorment. 

d) S’hi incorpora un criteri alternatiu per als casos en què es desconeix la data d’expedició del 

títol del dret funerari. 

El balanç de la utilitat del model de reglament del cementiri és molt positiu: des de la publicació de la 

seva primera versió, un total de 12 ajuntaments han aprovat definitivament el seu reglament a partir 

del model facilitat per la Diputació, i 5 ajuntaments el tenen en fase d’exposició pública.  

El recull de documents s’ha actualitzat amb algun article doctrinal interessant pel que fa al seu impacte 

regulador en l’àmbit dels cementiris i dels serveis funeraris. També s’ha confeccionat un repositori de 

premsa, que inclou una selecció de notícies interessants tant pel que fa a les actuacions del servei de 

cementiris de la Diputació com les relatives a temes que en general tinguin relació amb aquesta matèria. 

Durant l’any 2019 es van editar 2 butlletins informatius, que s’envien per correu electrònic a tots els 

ajuntaments de les comarques gironines i als subscriptors, i es pengen al lloc web. Són els següents: 

 Butlletí núm. 4, de febrer de 2019. Cens de cementiris, serveis funeraris i tanatoris dels 
municipis gironins. 
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 Butlletí núm. 5, de juny de 2019. Actualització del recull de normativa, els models i la doctrina 
relativa a la gestió de cementiris i serveis funeraris. 

 
Nombre de visites de la pàgina web del Servei Nombre de visites de l’apartat web específic del Recull 

776 64 

 

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

L’any 2019 es van fer dues formacions. La primera, que es va dur a terme al CaixaForum Girona el dia 

12 de juliol, amb el títol «Jornada de formació sobre el reglament del servei de cementiri», va consistir 

en la presentació al personal tècnic i administratiu encarregat del cementiri del nou model de 

reglament de cementiri. Hi van assistir gairebé 100 persones i la puntuació global obtinguda va ser de 

4,7 punts sobre 5. 

La segona formació, amb el títol «Grup de treball per a ajuntaments sobre la versió 3 del programa de 

gestió de cementiris GesCem», també al CaixaForum, va tenir lloc el dia 22 de novembre amb l’objectiu 

de presentar a tots els usuaris la nova versió de l’aplicació informàtica GesCem. Hi van assistir gairebé 

40 persones i la puntuació global obtinguda va ser de 4,5 punts sobre 5. 

 

FIGURA 24. Sessió de formació del GesCem al CaixaForum Girona. 

8.2. Subvencions per a inversions en cementiris de titularitat municipal 
 

Després d’un any de funcionament del Pla de Serveis, es va posar de manifest la necessitat de 

complementar els recursos tècnics i materials que s’ofereixen amb recursos econòmics per realitzar 

actuacions d’inversió en els cementiris. 

 

El règim de concessió d’aquesta línia de subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria 

pública, i l’import de les subvencions es va establir en un mínim de 5.000 € i un màxim de 50.000 €. El 

crèdit inicial previst va ser de 200.000 €, però es va ampliar en 100.000 € mitjançant un suplement de 

crèdit aprovat inicialment pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de setembre de 2019. 

 

Resum de la tramitació administrativa de les subvencions per a inversions municipals en cementiris: 
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Aprovació de les bases: Ple de 16/4/2019 

Publicació al BOP de les bases: BOP núm. 116, de 17/6/2019 

Aprovació de la convocatòria: Junta de Govern de 18/6/2019 

Termini de presentació de sol·licituds: Del 26 de juny al 31 de juliol de 2019 

Resolució de la convocatòria: Junta de Govern de 15/10/2019 

Decret de 23/10/2019 ratificat per la Junta 

de Govern de 5/11/2019 

 

Dins del termini de presentació de sol·licituds, es van presentar 58 peticions d’ajuntaments gironins de 

població inferior o igual a 1.000 habitants, dels 131 possibles beneficiaris, un 44 % dels destinataris, 

amb un import de subvenció sol·licitat de 1.679.774,13 €. D’acord amb la resolució de la convocatòria: 

4 peticions es van entendre desistides perquè no responien al requeriment d’esmena de sol·licituds, 

36 sol·licituds van ser desestimades perquè no assolien la puntuació mínima de 15 punts, i en la 

prelació de les 18 peticions restants, un cop aplicats els criteris establerts a la base reguladora cinquena, 

es van estimar un total de 9 peticions amb un import total subvencionat de 300.000 €. 

 

Cal destacar l’elevat percentatge de sol·licitants respecte dels possibles beneficiaris, del 44 %, que ens 

indica una gran interès i àmplia necessitat de suport econòmic en aquest àmbit. 

 

 
FIGURA 25. 

 

Pel que fa a les valoracions de les sol·licituds, cal ressaltar que han estat força baixes, ja que la puntuació 

mitjana, de 12, no arriba a la puntuació mínima de 15 establerta a les bases. 

 

En aquesta línia de subvencions l’índex de cobertura, és a dir, l’import de les subvencions respecte de 

l’import total de les despeses subvencionables, és del 79,41 %. 

9. Comissió de Coordinació dels Serveis d’Assistència Tècnica 
 

Mitjançant la resolució del president del 18 de febrer de 2012, es va crear la Comissió de Coordinació 

dels Serveis d’Assistència Tècnica, a la qual assisteixen els diputats i els caps del Servei de Cooperació, 

Municipis província

Municipis destinataris

Municipis sol·licitants

Municipis beneficiaris

100,00 %

59,28 %

26,24 %
4,07 %
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d’Enginyeria i d’Arquitectura. Durant l’any 2019, aquesta comissió es va reunir en 9 sessions, en què es 

van examinar i acceptar 42 peticions d’ens locals, de les quals 21 eren per al Servei d’Enginyeria i 21 

per al d’Arquitectura. 

10. Recursos humans i formació interna 

10.1. Recursos humans 
 

Quant als recursos humans, s’indiquen les característiques i incidències d’interès següents durant l’any 

2019: 

 

- Josep Garriga va exercir des del mes de gener de 2009 (data d’incorporació a la Diputació) les 

funcions de cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, al qual també estan adscrits 

el Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència i el Servei d’Habitatge.  

 

- Els serveis d’Assistència i Cooperació van comptar amb els serveis d’Aurèlia Planas, cap de 

negociat; de Roser Malagelada, tècnica d’administració general; d’Aleix Climent, auxiliar 

administratiu i, des del mes febrer de 2019, d’Arnau Esteve, tècnic de gestió, amb contracte 

d’interinatge. També es va disposar, especialment en l’àmbit del servei de cementiris i serveis 

funeraris, del suport directe de Miquel Llop, analista programador, que orgànicament està 

adscrit al Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació. 

 

- El Servei de Bon Govern, Transparència i Participació va disposar de la tècnica Anna Brunsó, de 

l’auxiliar administrativa Carmen Perxés i del tècnic en transparència i bon govern Pol 

Puigdomènech. 

 

- En l’àmbit específic del Servei d’Habitatge es va comptar amb la tècnica en matèria d’habitatge 

Anna Pla i, fins al mes de juny de 2019, amb Gerard Jou, auxiliar administratiu; el mes de febrer 

del 2019 s’hi va incorporar Eduard Pallarès, tècnic de gestió, amb contracte conjuntural, i, el 

mes d’agost, Marina Verdaguer, auxiliar administrativa, amb contracte d’interinatge. 

 

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

durant l’any 2019 es va disposar, per a alguns mesos, de les tasques efectuades per les 

estudiants Marta Brugués, Laura Gómez, Lucía Subirana, Tània Alsina, Aïna Roig, Francesca 

Rodríguez i Marta Llach.  
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FIGURA 26. Organigrama del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. 
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10.2 Formació 
 

En el quadre que segueix s’indiquen els cursos, les jornades i els seminaris als quals va assistir el 

personal de l’Àrea de Cooperació Local l’any 2019. 

 

Nom Curs Durada Data Organització Lloc 

Aleix Climent Curs de perspectiva de 

gènere a l’Administració 

local 

15 hores 17, 24 i 

31/10/2019 

Diputació de 

Girona 

Casa de Cultura 

de Girona 

Anna Brunsó Jornada «Més enllà de la 

transparència, estratègia 

i política de retiment de 

comptes»  

5 hores 25/1/2019 FMC FMC Barcelona 

Anna Brunsó Curs d’aspectes bàsics 

del funcionament de 

l’Administració local 

45 hores 13/2/2019 a 

27/3/2019  

Diputació de 

Girona 

Casa de Cultura 

de Girona 

Anna Brunsó Tallers d'innovació local: 

«Blade Runner o 

buròcrata replicant?» 

5,5 hores 7/3/2019 Consorci AOC-

Barcelona 

CCCB Barcelona 

Anna Brunsó Localtic: IV Congrés Local 

de Tecnologies de la 

Informació i la 

Comunicació  

2 dies 7 i 8/5/2019 Ajuntament de 

Cunit  

Cunit  

Anna Brunsó MOOC: «De 

l’administració en paper 

a l’administració digital» 

10 hores 3 i 

26/6/2019 

EAPC En línia 

Anna Pla  Curs d'aspectes bàsics 

del funcionament de 

l'Administració local 

45 hores 13/2/2019 a 

27/2/2019  

Diputació de 

Girona 

Casa de Cultura 

de Girona 

Anna Pla  M1. Mòdul del Postgrau 

de planificació de 

polítiques d'habitatge 

28 hores Del 

9/10/2019 

al 

30/11/2019  

Diputació de 

Girona - COAC 

Seu del COAC 

Girona 

Anna Pla Illa «Pla Estratègic de 

Subvencions (PES) i 

elaboració d’indicadors» 

5 hores 21/6/2019 AFEDAP CaixaForum 

Arnau Esteve Jornada sobre Servei 

d’Aigua 

5 hores 26/2/2019 Fundación 

Democracia y 

Gobierno Local i 

DDGI 

Casa de Cultura 

de Girona 

Arnau Esteve Curs d’Excel avançat 12 hores 3, 10, 17 i 

24/10/2019  

Diputació de 

Girona 

Centre Aedes 

Girona  

Arnau Esteve «Memòries de gestió» 10 hores 5 i 

1/11/2019 

Diputació de 

Girona 

Casa de Cultura 

de Girona 

Aurèlia Planas «Tractament de la 

informació escrita, nivell 

3» 

15 hores 2/5/2019 i 

17/6/2019 

Diputació de 

Girona 

En línia 

Carmen Perxés MOOC: «De 

l’administració en paper 

a l’administració digital» 

11 hores 3 i 

26/6/2019 

EAPC En línia 
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Carmen Perxés «Pla Estratègic de 

Subvencions (PES) i 

elaboració d'indicadors» 

7 hores 23/6/2019 AFEDAP CaixaForum 

Eduard Pallarès M1. Mòdul del Postgrau 

de planificació de 

polítiques d'habitatge 

28 hores Del 

9/10/2019 

al 30/11/19  

Diputació de 

Girona - COAC 

Seu del COAC 

Girona 

Eduard Pallarès Jornada de Compra 

Pública - Aplicació IPLECS  

5 hores 3/12/2019 Servei de Compra 

pública de la 

Diputació de 

Girona 

Casa de Cultura 

de Girona 

Josep Garriga Jornada sobre Règim 

Jurídic de les 

Subvencions 

3 hores 24/1/2019 FMC BCN - Ateneu 

Barcelonès 

Josep Garriga II Jornada de Control 

Intern del Sector Públic 

Local 

5 hores 25/1/2019 Diputació de 

Girona 

Girona - Hotel 

Carlemany 

Josep Garriga Jornada sobre el Servei 

de l’Aigua 

5 hores 26/2/2019 Fundación 

Democracia y 

Gobierno Local i 

DDGI 

Casa de Cultura 

de Girona 

Josep Garriga «Pla Estratègic de 

Subvencions (PES) i 

elaboració d'indicadors» 

5 hores 21/6/2019 AFEDAP CaixaForum 

Marina 

Verdaguer 

Català C2 45 hores Del 

9/10/2019 

al 

31/1/2020 

UdG. Servei de 

Llengües Modernes 

Campus de 

Montilivi 

Marina 

Verdaguer 

Curs «Escriptura eficaç. 

Tècniques i pràctiques» 

20 hores Del 

24/9/2019 

al 

17/10/2019 

Consorci per a la 

Normalització 

Lingüística 

Casa de Cultura 

de Girona 

Marina 

Verdaguer 

MOOC: «Transparència i 

protecció de dades: 

interacció i equilibri» 

10 hores Del 

14/10/2019 

al 

4/11/2019 

EAPC En línia 

Marina 

Verdaguer 

«Atenció al públic» 12 hores 1 i 

8/10/2019 

AFEDAP Casa de Cultura 

de Girona 

Pol 

Puigdomènech 

«L’accés a la informació: 

dret d’accés o condició 

d'interessat» 

5 hores  30/1/2019 AMB Seu AMB  

Roser 

Malagelada 

«Pla Estratègic de 

Subvencions (PES) i 

elaboració d’indicadors» 

6 hores 22/06/2019 AFEDAP CaixaForum 

11. Consignacions i execucions pressupostàries en el pressupost de l’any 2019 
 

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 de 2019: inicials, modificacions i crèdits totals 
 

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 

A l’Ajuntament de Port de la 
Selva - arranjament carretera 
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. 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. 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 
Assist. i Coop. Municipis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

400 9420 76210 

Fons de subvencions per a 
inversions en assistència i 
cooperació municipal 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 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 exercicis 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 extraordinaris a 
ajuntaments per a inversions 
en 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 en assistència i 
cooperació municipal 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 per a 
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 
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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 46202 

Ajuts a ajuntaments per a 
despeses corrents 
extraordinàries 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9420 46201 

Fons de subvencions per a 
despeses corrents en 
assistència municipis 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 
en assistència 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 
d’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 
d’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 
d’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 en 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 

Al Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya Demarcació 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 
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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 

403 1521 46500 
Ajuts a consells comarcals 
d’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 

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 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 
d’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 d’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 
inversió Progr. Pobresa Energ. 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 inversió 
en Progr. Pobresa Energètica 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 Programa 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 en 
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 Programa 
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 en 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 de bon 
govern, transp. i particip. 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 de 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 de 2019: execució del pressupost 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits totals 
 consignats 

Retencions 
 de crèdit 

Despeses 
 autoritzades 

Disposicions o 
 compromisos 

Obligacions 
 reconegudes 

Pagaments 
 fets 

400 4530 76203 A l’Ajuntament de Port de la Selva - arranjament 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 d’assist. i coop. 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 d’Assist. i Coop. Municipis 2.000,00 0,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 

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

400 9420 76210 Fons de subvencions per a inversions en assist. i coop. mun. 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 exercicis 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 en assist. i coop. mun. 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 en assist. i coop. mun. 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 - en 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 d’assist. municipis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 9420 46204 Ajuts a ajuntaments amb 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 d’assist. 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 en assist. 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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Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits totals 
 consignats 

Retencions 
 de crèdit 

Despeses 
 autoritzades 

Disposicions o 
 compromisos 

Obligacions 
 reconegudes 

Pagaments 
 fets 

401 9290 22706 Estudis i treballs tècnics d’arquitectura 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

402 9290 22706 Estudis i treballs tècnics d’enginyeria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

402 9290 22199 Subministraments diversos a 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 en habitatge 515.000,00 0,00 515.000,00 475.978,41 159.027,84 159.027,84 

403 1521 48000 A Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Demarcació Girona - Formació 17.050,00 0,00 8.440,00 8.440,00 0,00 0,00 

403 1521 46500 Ajuts a consells comarcals en 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 en habitatge 291.274,47 0,00 242.389,03 242.389,03 173.009,47 153.943,89 

403 1521 45000 A 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 en 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 d’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 inversió en Programa Pobresa Energètica 65.000,00 0,00 12.254,40 12.254,40 0,00 0,00 

403 2310 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió en Programa 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 Pobresa Energètica 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

403 2310 22706 Estudis i treballs tècnics Programa 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 del Programa 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 Pobresa Energètica 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

404 9240 48000 Ajuts per a formació en 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 en bon govern transp. 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 en bon govern, transp. i particip. 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 
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12. Indicadors de les subvencions del Servei de Cooperació Local, Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana i del Servei 
d’Habitatge 
 
En el marc del Pla Estratègic de Subvencions (PES) 2020-2023 i amb la voluntat de complementar la memòria anual dels serveis, s’han quantificat els indicadors 
definits al PES que han de permetre conèixer l’estat de la situació i els progressos aconseguits en el compliment dels objectius establerts. 

Annex 3. Indicadors del PES 2020-2013 a 31 de desembre de 2019 
 

Subvencions 
per a 

inversions 
municipals 

en cementiris 

Indicadors  Valor    

Generals 

1. Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte de les 
presentades i motiu de desestimació 

4 (6,9 %) 
36 (62,1 %) 

Desistides per no respondre al requeriment d'esmena de 
sol·licitud  
Desestimades per no arribar a la puntuació mínima de 15 punts 

2. Percentatge de sol·licitants respecte de destinataris 44,3 % Municipis de població igual o inferior a 1.000 habitants 
3. Percentatge de beneficiaris respecte de sol·licitants 15,5 %   
4. Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 79,41 %   
5. Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 0 Crespià renuncia el 7/1/2020: 1, 11,1 %, 3.125,76 € 
6. Percentatge final de la subvenció pagada respecte de la concedida (índex 
de consecució) 0 A 31/12/2019 no s’ha pagat cap subvenció 

Específics 

Puntuació de les actuacions presentades: 
7. Puntuació mitjana 12   
8. Nombre de sol·licituds que superen la puntuació mitjana 27   
9. Nombre de sol·licituds que no arriben a la puntuació mínima 36   
10. Nombre de sol·licituds amb la puntuació màxima 0 La puntuació màxima és d'una sol·licitud que arriba a 25 punts 

Nous 
indicadors 

3 a Percentatge de beneficiaris respecte dels sol·licitants admesos 50,0 %   
11. Nombre de municipis beneficiaris acumulat / Percentatge de municipis 
beneficiaris respecte de destinataris acumulat 9 (6,9 %) 

Valoració de la consecució de l’objectiu en el termini marcat (de 
8 a 10 anys) 
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Subvencions 
per a 

despeses 
municipals 
motivades 

per fenòmens 
meteorològics 
excepcionals 

Indicadors  Valor 

Indicadors 
generals 

1. Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte 
de les presentades i motiu de desestimació 

33 sol·licituds desestimades de 136 presentades (24,26 %): 
4/33 (12,12 %) per tenir despeses no subvencionables o fora del període 
d'execució  
8/33 (24,24 %) malgrat complir els requisits per tenir la condició de beneficiari, 
l’import de la subvenció hauria estat inferior a mil 
21/33 (63,63 %) no compleix els requisits de beneficiari (despeses < 1% C. II 
pressupost)  

2. Percentatge de sol·licitants respecte de destinataris 136/222 (61,26 %) 

3. Percentatge de beneficiaris respecte de sol·licitants 103/136 (75,73 %) 

4. Import de les subvencions respecte a l’import total de les 
despeses subvencionables (índex de cobertura) 19,49 % 

5. Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import A la línia de despeses corrents hi ha hagut 3 revocacions inicials de 815,15 € en 
total (0,22 %) 

6. Percentatge final de la subvenció pagada respecte de la 
concedida (índex de consecució) 99,86 % 

Indicadors 
específics 

7. Tipologia de les situacions que motiven la concessió Situacions meteorològiques excepcionals sofertes durant el segon semestre de 
l’any 2018 

8. Tipologia de despeses municipals finançades 

Arranjament de camins i vies públiques, reparacions d'infraestructures i danys 
en edificis, treballs de neteja, desembossament de canonades, comprovacions 
enllumenat públic, actuacions de retirada d’aigua i fangs, treballs de retro i 
tractor, retirada de massa vegetal 
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Subvencions 
per a 

actuacions 
municipals 

per nevades 
2019 

Indicadors  Valor 

Indicadors 
generals 

1. Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte 
de les presentades i motiu de desestimació 

8/41 
Inicialment 

Sol·liciten menys de 1.000 2/41 
Conceptes no subvencionables: 1/41 

1r repartiment 
5/41 

2. Percentatge de sol·licitants respecte de destinataris 41/221 
3. Percentatge de beneficiaris respecte de sol·licitants 33/41 
4. Import de les subvencions respecte a l’import total de les 
despeses subvencionables (índex de cobertura) 52,09 % 

5. Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 4,25 % 
6. Percentatge final de la subvenció pagada respecte de la 
concedida (índex de consecució) 79,71 % 

Indicadors 
específics 

7. Percentatge de despesa corrent finançada 46,85 % 
8. Percentatge d’inversió finançada 61,22 % 

9. Tipologia de les actuacions subvencionades 

Despeses de personal i en béns corrents i serveis. Despeses efectives de 
retirada de neu, gel i objectes que dificultin la correcta circulació. 
Adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d’altres productes 
anticongelants. Adquisició de carburant, reparacions i manteniment de 
maquinària. Despesa d’inversió destinada a vehicles per fer front a 
situacions de nevades. Despesa d’inversió destinada a maquinària per fer 
front a situacions de nevades. Despesa d'inversió destinada a instal·lacions 
per fer front a situacions de nevades. 

10. Nombre d’habitants de poblacions beneficiades 45.914 habitants 
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Subvencions 
del Fons de 
Cooperació 
Econòmica i 

Cultural 2019 

Indicadors  Valor a 31/12/2019 

  

Indicadors 
generals 

1. Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte de les presentades i motiu de desestimació 
1 a - Camins     
1 b - Despeses corrents 0,00 %   
1 c - Inversions 0,00 %   
2. Percentatge de sol·licitants respecte de destinataris 
2 a - Camins 98,19 %   
2 b - Despeses corrents 63,51 %   
2 c - Inversions 73,87 %   
3. Percentatge de beneficiaris respecte de sol·licitants 
3 a - Camins 100,00 %   
3 b - Despeses corrents 100,00 %   
3 c - Inversions 100,00 %   
4. Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses subvencionables (índex de cobertura) 
4 a - Camins 44,07 %   
4 b - Despeses corrents 49,29 %   
4 c - Inversions 47,50 %   
5. Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 
5 a - Camins 
Nombre  600,00 %   
Percentatge 1,98 %   
Import            5.900,00 €    
5 b - Despeses corrents 
Nombre  0,00 %   
Percentatge 0,00 %   
Import 0,00 %   
5 c - Inversions 
Nombre  0,00 %   
Percentatge     
Import     
6. Percentatge final de la subvenció pagada respecte de la concedida (índex de consecució) 
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6 a - Camins 2,38 %   
6 b - Despeses corrents 0,10 %   
6 c - Inversions 0,01 %   

Indicadors 
específics 

7. Tipologia dels serveis obligatoris finançats 240 actuacions 
165 - Enllumenat públic 50,83 % 122 
153 - Vies públiques 12,92 % 31 
163 - Neteja viària 10,83 % 26 
161 - Proveïment i distribució d’aigua potable 9,17 % 22 
162 - Recollida, gestió i tractament de residus 5,42 % 13 
323 - Funcionament de centres docents de l’ensenyament 
infantil i primari i d’educació especial 

3,75 % 9 

454 - Camins veïnals 3,33 % 8 
160 - Clavegueram 1,25 % 3 
164 - Cementiris i serveis funeraris 1,25 % 3 
171- Parcs i jardins 0,83 % 2 
929 - Imprevistos i funcions no classificades 0,42 % 1 
7.1 Tipologia d’actuacions en camins municipals 217 actuacions 
454 - Camins veïnals 100,00 % 217 
8. Tipologia de les inversions subvencionades 266 actuacions 
153 - Vies públiques 24,44 % 65 
933 - Gestió del patrimoni 21,80 % 58 
151 - Urbanisme 11,28 % 30 
161- Proveïment i distribució d’aigua potable 5,64 % 15 
165 - Enllumenat públic 5,64 % 15 
171 - Parcs i jardins 4,89 % 13 
342 - Instal·lacions esportives 4,51 % 12 
454 - Camins veïnals 4,51 % 12 
323 - Funcionament de centres docents de l’ensenyament 
infantil i primari i d’educació especial 

3,76 % 10 

337 - Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 2,26 % 6 
162 - Recollida, gestió i tractament de residus 1,88 % 5 
160 - Clavegueram 1,50 % 4 
222 - Despeses en comunicacions 1,50 % 4 
170 - Administració general del medi ambient 1,13 % 3 
313 - Accions públiques relatives a la salut 1,13 % 3 
133 - Ordenació del trànsit i de l’estacionament 0,75 % 2 
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164 - Cementeri i serveis funeraris 0,75 % 2 
312 - Hospitals, serveis assistencials i centres de salut 0,75 % 2 
132 - Seguretat i ordre públic 0,38 % 1 
1522 - Conservació i rehabilitació de l’edificació 0,38 % 1 
163 - Neteja viària 0,38 % 1 
333 - Equipaments culturals i museus 0,38 % 1 
336 - Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 0,38 % 1 
9. Percentatge de finançament de les inversions 100,00 %   
10. Percentatge de subvenció destinat al finançament 
d'inversions 

45,82 %   

11. Percentatge de subvenció destinat a finançar despeses 
corrents 

36,35 %   

12. Percentatge de subvenció destinat a finançar actuacions 
en camins 

1,49 %   

 


