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JORDI BATLLORI i NOUVILAS, secretari general en funcions de la Diputació de 
Girona, 
 

C E R T I F I C O: Que la Diputació de Girona, el dia 29 de gener de 2013, va portar 
a cap la sessió ordinària del Ple corresponent al mes indicat, estenent-se de tot el 
tractat el present esborrany de l’acta que transcrit diu: 
 
“NÚM.: 37 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 29 de gener de 2013 
HORA: 17:05 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, 2n. de la Ciutat 
de Girona 
 
ASSISTENTS 
President acctal. Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents  Xavier Soy i Soler 
 Miquel Calm i Puig 
Diputats/diputades Pere Vila i Fulcarà 
 Josep Blanch i Dalmau 

Immaculada Colom i Canal 
Josep Ma Corominas i Barnadas 
Marta Felip i Torres 
Joan Giraut i Cot 
Antoni Guinó i Bou 

 Albert Piñeira i Brosel 
Josep Sala i Leal 
Antoni Solà i Bohigas 
Ramon Soler i Salvadó 
Ma Teresa Ferrés i Àvila 
Pere Albó i Marlés  
Pia Bosch i Codolà 
Consol Cantenys i Arbolí 
Jordi Gironès i Pasolas 
Josep Marigó i Costa 
Estanislau Puig i Artigas 
Martí Armadà i Pujol 
David Mascort i Subiranas 
Joan Martí i Bonmatí 
Lluís Sais i Puigdemont 
Salvador Ros i Reig 

Secretari gral. en funcions Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventor Josep Ma Mollera i Santaló 
No assisteix: Jaume Torramadé i Ribas 
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ORDRE DEL DIA 
1. Presa de possessió del càrrec de diputat, per part del senyor David Mascort i 

Subiranas. 
2. Acceptació, si escau, de la renúncia del senyor Jaume Torramadé i Ribas al 

càrrec de president de la Diputació de Girona. 
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions 

ordinària i extraordinària, que varen tenir lloc el 18 de desembre de 2012.  
4. Decrets corresponents al mes de desembre de 2012. 
5. Ratificació de les resolucions que ho requereixin: 

• PLE37/000001/2013-PPRES; Proposta Presidència; Secretaria General 
(005): Ratificar l'acord de Junta de Govern de 18/12/2012. Modificar annex 
conveni de col·laboració de teleassistència aprovat per Junta de Govern de 
27/11/2012 

6. Informació de la Presidència. 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE RÈGIM ECONÒMIC I NOVES TECNOLOGIES 
7. PLE37/000002/2013-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 

Promoció Econòmica (015): Aprovació de les bases reguladores  de 
subvencions  i la convocatòria per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçades als ajuntaments i ens de promoció econòmica 
municipals, membres de la XSLPE. 

8. PLE37/000005/2013-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de les Bases Reguladores  del 
programa "Millora de la Competitivitat Territorial" i de la convocatòria 
corresponent a l'exercici 2013. 

9. PLE37/000006/2013-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Recursos Humans (012): Modificar la relació de llocs de treball i rectificar un 
error de la plantilla de la Diputació de Girona per a l'any 2013 

10. PLE37/000007/2013-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Secretaria General (005): Acceptació de la delegació i/o revocació acordada 
per diversos ajuntaments de determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona. 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, CULTURAL I D’ACCIÓ SOCIAL 
11. PLE37/000001/2013-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. Local, Cultural i d'Acció 

Social; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar les bases 
específiques reguladores del programa de cooperació municipal de la 
Diputació de Girona del PUOSC per al període 2013-2016. 

12. PLE37/000002/2013-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. Local, Cultural i d'Acció 
Social; Acció Social (022): Aprovació inicial de les bases específiques de 
subvencions en l'àmbit d'acció social i de la corresponent convocatòria per a 
l'anualitat 2013. 

COMISSIÓ D’ACCIÓ TERRITORIAL 
13. PLE37/000001/2013-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Xarxa Viària (013): 

Aprovació provisional del Pla de carreteres locals de les comarques gironines 
amb el caràcter de Pla zonal que assenyala el vigent Text refós de la Llei de 
carreteres, en la versió resultant redactada el mes de juny de 2012. 

14. PLE37/000002/2013-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Medi Ambient 
(014): Aprovació de les bases i la convocatòria per a l'assistència als 
ajuntaments per a la prevenció d'incendis forestals en camins municipals i 
franges periurbanes. 

15. MOCIONS D’URGÈNCIA 
PLE37/000001/2013. Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya. 
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16. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Presa de possessió del càrrec de diputat, per pa rt del senyor David 

Mascort i Subiranas.  
 
Es cobreix la vacant al si de la Corporació pel cessament del senyor Roger Torrent i 
Ramió. 
 
Previ lliurament al secretari de la corporació de la credencial estesa pel president de 
la Junta Electoral Central i després de prometre el càrrec, per imperatiu legal, 
segons la fórmula legalment establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, tot 
afegint-hi amb lleialtat al cap de l'Estat, i servar i fer servar la constitució com a 
norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, treballant per a la 
cohesió social i la llibertat del meu país, pren possessió del càrrec de diputat el 
senyor DAVID MASCORT i SUBIRANAS (ERC-AM) pel Partit Judicial de Girona. 
 
El President dóna la benvinguda al senyor David Mascort i Subiranas com a nou 
diputat de la corporació, amb la confiança plena que serà un digne substitut, com no 
pot ser d'altra manera del senyor Roger Torrent, que ens va deixar per poder 
dedicar-se al nou càrrec de diputat al Parlament de Catalunya.  
 
El President informa que el president del grup d’ERC l’hi ha fet saber que el 
portaveu del grup a la Diputació serà el senyor DAVID MASCORT i SUBIRANAS, 
així doncs encert i col·laboració total amb tot el que faci falta. 
 
2. Acceptació, si escau, de la renúncia del senyor Jaume Torramadé i Ribas 

al càrrec de president de la Diputació de Girona. 
 
Vist l’escrit de renúncia presentat pel senyor Jaume Torramadé i Ribas a la 
Presidència de la Diputació de Girona, la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Acceptar la renúncia del senyor Jaume Torramadé i Ribas al càrrec de president 
d’aquesta corporació. 
 
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  les actes de les sessions 

ordinària i extraordinària, que varen tenir lloc el  18 de desembre de 2012 
 
La corporació ACORDA, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions ordinària i 
extraordinària, que varen tenir lloc el 18 de desembre de 2012, prèviament trameses 
als senyors diputats i a les senyores diputades. 
 
4. Decrets corresponents al mes de desembre de 2012   
 
S’informa dels decrets corresponents al mes desembre numerats del núm. 2495 al 
núm. 2861. 
 
5. Ratificació de les resolucions que ho requereixi n. 

• PLE37/000001/2013-PPRES; Proposta Presidència; Secr etaria General 
(005): Ratificar l'acord de Junta de Govern de 18/1 2/2012. Modificar 
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annex conveni de col·laboració de teleassistència a provat per Junta de 
Govern de 27/11/2012 

 
La corporació per unanimitat ACORDA ratificar l’acord de la Junta de Govern de 
18/12/2012, del tenor següent: 
“JG838/000041/2012-PDDAS; Proposta Diputada Delegada d’Acció Social;  
Modificació de l'annex del conveni de col·laboració de teleassistència aprovat per 
Junta de Govern de 27 de novembre de 2012 
“Mitjançant acord de Junta de Govern de 27 de novembre de 2012 es va aprovar el 
conveni de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i els 
ajuntaments/consells comarcals per al desenvolupament del programa de 
teleassistència. 
En el punt cinquè de l'acord es va aprovar l'annex del conveni, el qual incorporava 
la distribució d'aparells per territori i els costos derivats. Degut a que només es 
preveien els aparells pels tres primers mesos de 2013 i el conveni recull els costos 
del servei fins el març de 2015, es considera convenient modificar i ampliar el 
contingut de l'annex. 
Vistos els visats d'Intervenció i de Secretaria la Junta de Govern a proposta de la 
diputada delegada d'Acció Social per unanimitat ACORDA: 
PRIMER. Modificar l'annex del conveni de col·laboració interinstitucional entre la 
Diputació de Girona i els ajuntaments/consells comarcals per al desenvolupament 
del programa de teleassistència, que queda de la següent manera: 

ALT EMPORDÀ 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 710 13.845,00 € 553,80 € 14.398,80 € 5.939,51 € 8.459,30 € 

FEBRER 711 13.864,50 € 554,58 € 14.419,08 € 5.947,87 € 8.471,21 € 

MARÇ 712 13.884,00 € 555,36 € 14.439,36 € 5.956,24 € 8.483,12 € 

ABRIL 712 11.527,28 € 461,09 € 11.988,37 € 4.945,20 € 7.043,17 € 

MAIG 712 11.527,28 € 461,09 € 11.988,37 € 4.945,20 € 7.043,17 € 

JUNY 712 11.527,28 € 461,09 € 11.988,37 € 4.945,20 € 7.043,17 € 

JULIOL 712 11.527,28 € 461,09 € 11.988,37 € 4.945,20 € 7.043,17 € 

AGOST 712 11.527,28 € 461,09 € 11.988,37 € 4.945,20 € 7.043,17 € 

SETEMBRE 712 11.527,28 € 461,09 € 11.988,37 € 4.945,20 € 7.043,17 € 

OCTUBRE 712 11.527,28 € 461,09 € 11.988,37 € 4.945,20 € 7.043,17 € 

NOVEMBRE 712 11.527,28 € 461,09 € 11.988,37 € 4.945,20 € 7.043,17 € 

DESEMBRE 712 11.527,28 € 461,09 € 11.988,37 € 4.945,20 € 7.043,17 € 

    151.152,58 € 62.350,44 € 88.802,14 € 
 

ALT EMPORDÀ 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 719 11.640,61 € 465,62 € 12.106,23 € 4.993,82 € 7.112,41 € 

FEBRER 726 11.753,94 € 470,16 € 12.224,10 € 5.042,44 € 7.181,66 € 

MARÇ 733 11.867,27 € 474,69 € 12.341,96 € 5.091,06 € 7.250,90 € 

ABRIL 740 11.980,60 € 479,22 € 12.459,82 € 5.139,68 € 7.320,15 € 

MAIG 747 12.093,93 € 483,76 € 12.577,69 € 5.188,30 € 7.389,39 € 

JUNY 754 12.207,26 € 488,29 € 12.695,55 € 5.236,91 € 7.458,64 € 
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JULIOL 761 12.320,59 € 492,82 € 12.813,41 € 5.285,53 € 7.527,88 € 

AGOST 768 12.433,92 € 497,36 € 12.931,28 € 5.334,15 € 7.597,13 € 

SETEMBRE 775 12.547,25 € 501,89 € 13.049,14 € 5.382,77 € 7.666,37 € 

OCTUBRE 782 12.660,58 € 506,42 € 13.167,00 € 5.431,39 € 7.735,61 € 

NOVEMBRE 789 12.773,91 € 510,96 € 13.284,87 € 5.480,01 € 7.804,86 € 

DESEMBRE 796 12.887,24 € 515,49 € 13.402,73 € 5.528,63 € 7.874,10 € 

    153.053,78 € 63.134,69 € 89.919,10 € 
 

ALT EMPORDÀ 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 798 12.919,62 € 516,78 € 13.436,40 € 5.542,52 € 7.893,89 € 

FEBRER 800 12.952,00 € 518,08 € 13.470,08 € 5.556,41 € 7.913,67 € 

MARÇ 802 12.984,38 € 519,38 € 13.503,76 € 5.570,30 € 7.933,46 € 

    40.410,24 € 16.669,22 € 23.741,02 € 
 

BAIX EMPORDÀ 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 646 12.597,00 € 503,88 € 13.100,88 € 5.404,11 € 7.696,77 € 

FEBRER 647 12.616,50 € 504,66 € 13.121,16 € 5.412,48 € 7.708,68 € 

MARÇ 648 12.636,00 € 505,44 € 13.141,44 € 5.420,84 € 7.720,60 € 

ABRIL 648 10.491,12 € 419,64 € 10.910,76 € 4.500,69 € 6.410,07 € 

MAIG 648 10.491,12 € 419,64 € 10.910,76 € 4.500,69 € 6.410,07 € 

JUNY 648 10.491,12 € 419,64 € 10.910,76 € 4.500,69 € 6.410,07 € 

JULIOL 648 10.491,12 € 419,64 € 10.910,76 € 4.500,69 € 6.410,07 € 

AGOST 648 10.491,12 € 419,64 € 10.910,76 € 4.500,69 € 6.410,07 € 

SETEMBRE 648 10.491,12 € 419,64 € 10.910,76 € 4.500,69 € 6.410,07 € 

OCTUBRE 648 10.491,12 € 419,64 € 10.910,76 € 4.500,69 € 6.410,07 € 

NOVEMBRE 648 10.491,12 € 419,64 € 10.910,76 € 4.500,69 € 6.410,07 € 

DESEMBRE 648 10.491,12 € 419,64 € 10.910,76 € 4.500,69 € 6.410,07 € 

    137.560,36 € 56.743,65 € 80.816,71 € 
BAIX EMPORDÀ 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 655 10.604,45 € 424,18 € 11.028,63 € 4.549,31 € 6.479,32 € 

FEBRER 662 10.717,78 € 428,71 € 11.146,49 € 4.597,93 € 6.548,56 € 

MARÇ 669 10.831,11 € 433,24 € 11.264,35 € 4.646,55 € 6.617,81 € 

ABRIL 676 10.944,44 € 437,78 € 11.382,22 € 4.695,16 € 6.687,05 € 

MAIG 683 11.057,77 € 442,31 € 11.500,08 € 4.743,78 € 6.756,30 € 

JUNY 690 11.171,10 € 446,84 € 11.617,94 € 4.792,40 € 6.825,54 € 

JULIOL 697 11.284,43 € 451,38 € 11.735,81 € 4.841,02 € 6.894,79 € 

AGOST 704 11.397,76 € 455,91 € 11.853,67 € 4.889,64 € 6.964,03 € 

SETEMBRE 711 11.511,09 € 460,44 € 11.971,53 € 4.938,26 € 7.033,28 € 

OCTUBRE 718 11.624,42 € 464,98 € 12.089,40 € 4.986,88 € 7.102,52 € 
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NOVEMBRE 725 11.737,75 € 469,51 € 12.207,26 € 5.035,49 € 7.171,77 € 

DESEMBRE 732 11.851,08 € 474,04 € 12.325,12 € 5.084,11 € 7.241,01 € 

    140.122,51 € 57.800,53 € 82.321,97 € 

       
BAIX EMPORDÀ 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 734 11.883,46 € 475,34 € 12.358,80 € 5.098,00 € 7.260,79 € 

FEBRER 736 11.915,84 € 476,63 € 12.392,47 € 5.111,90 € 7.280,58 € 

MARÇ 738 11.948,22 € 477,93 € 12.426,15 € 5.125,79 € 7.300,36 € 

    37.177,42 € 15.335,69 € 21.841,73 € 
 

CERDANYA 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 117 2.281,50 € 91,26 € 2.372,76 € 978,76 € 1.394,00 € 

FEBRER 118 2.301,00 € 92,04 € 2.393,04 € 987,13 € 1.405,91 € 

MARÇ 119 2.320,50 € 92,82 € 2.413,32 € 995,49 € 1.417,83 € 

ABRIL 119 1.926,61 € 77,06 € 2.003,67 € 826,52 € 1.177,16 € 

MAIG 119 1.926,61 € 77,06 € 2.003,67 € 826,52 € 1.177,16 € 

JUNY 119 1.926,61 € 77,06 € 2.003,67 € 826,52 € 1.177,16 € 

JULIOL 119 1.926,61 € 77,06 € 2.003,67 € 826,52 € 1.177,16 € 

AGOST 119 1.926,61 € 77,06 € 2.003,67 € 826,52 € 1.177,16 € 

SETEMBRE 119 1.926,61 € 77,06 € 2.003,67 € 826,52 € 1.177,16 € 

OCTUBRE 119 1.926,61 € 77,06 € 2.003,67 € 826,52 € 1.177,16 € 

NOVEMBRE 119 1.926,61 € 77,06 € 2.003,67 € 826,52 € 1.177,16 € 

DESEMBRE 119 1.926,61 € 77,06 € 2.003,67 € 826,52 € 1.177,16 € 

    25.212,19 € 10.400,03 € 14.812,16 € 
CERDANYA 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 123 1.991,37 € 79,65 € 2.071,02 € 854,30 € 1.216,73 € 

FEBRER 127 2.056,13 € 82,25 € 2.138,38 € 882,08 € 1.256,30 € 

MARÇ 131 2.120,89 € 84,84 € 2.205,73 € 909,86 € 1.295,86 € 

ABRIL 135 2.185,65 € 87,43 € 2.273,08 € 937,64 € 1.335,43 € 

MAIG 139 2.250,41 € 90,02 € 2.340,43 € 965,43 € 1.375,00 € 

JUNY 143 2.315,17 € 92,61 € 2.407,78 € 993,21 € 1.414,57 € 

JULIOL 147 2.379,93 € 95,20 € 2.475,13 € 1.020,99 € 1.454,14 € 

AGOST 151 2.444,69 € 97,79 € 2.542,48 € 1.048,77 € 1.493,71 € 

SETEMBRE 155 2.509,45 € 100,38 € 2.609,83 € 1.076,55 € 1.533,27 € 

OCTUBRE 159 2.574,21 € 102,97 € 2.677,18 € 1.104,34 € 1.572,84 € 

NOVEMBRE 163 2.638,97 € 105,56 € 2.744,53 € 1.132,12 € 1.612,41 € 

DESEMBRE 167 2.703,73 € 108,15 € 2.811,88 € 1.159,90 € 1.651,98 € 

    29.297,42 € 12.085,19 € 17.212,24 € 
CERDANYA 2015 
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     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 169 2.736,11 € 109,44 € 2.845,55 € 1.173,79 € 1.671,76 € 

FEBRER 171 2.768,49 € 110,74 € 2.879,23 € 1.187,68 € 1.691,55 € 

MARÇ 173 2.800,87 € 112,03 € 2.912,90 € 1.201,57 € 1.711,33 € 

    8.637,69 € 3.563,05 € 5.074,64 € 
 

GARROTXA 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 315 6.142,50 € 245,70 € 6.388,20 € 2.635,13 € 3.753,07 € 

FEBRER 316 6.162,00 € 246,48 € 6.408,48 € 2.643,50 € 3.764,98 € 

MARÇ 317 6.181,50 € 247,26 € 6.428,76 € 2.651,86 € 3.776,90 € 

ABRIL 317 5.132,23 € 205,29 € 5.337,52 € 2.201,73 € 3.135,79 € 

MAIG 317 5.132,23 € 205,29 € 5.337,52 € 2.201,73 € 3.135,79 € 

JUNY 317 5.132,23 € 205,29 € 5.337,52 € 2.201,73 € 3.135,79 € 

JULIOL 317 5.132,23 € 205,29 € 5.337,52 € 2.201,73 € 3.135,79 € 

AGOST 317 5.132,23 € 205,29 € 5.337,52 € 2.201,73 € 3.135,79 € 

SETEMBRE 317 5.132,23 € 205,29 € 5.337,52 € 2.201,73 € 3.135,79 € 

OCTUBRE 317 5.132,23 € 205,29 € 5.337,52 € 2.201,73 € 3.135,79 € 

NOVEMBRE 317 5.132,23 € 205,29 € 5.337,52 € 2.201,73 € 3.135,79 € 

DESEMBRE 317 5.132,23 € 205,29 € 5.337,52 € 2.201,73 € 3.135,79 € 

    67.263,11 € 27.746,03 € 39.517,08 € 
GARROTXA 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 324 5.245,56 € 209,82 € 5.455,38 € 2.250,35 € 3.205,04 € 

FEBRER 331 5.358,89 € 214,36 € 5.573,25 € 2.298,96 € 3.274,28 € 

MARÇ 338 5.472,22 € 218,89 € 5.691,11 € 2.347,58 € 3.343,53 € 

ABRIL 345 5.585,55 € 223,42 € 5.808,97 € 2.396,20 € 3.412,77 € 

MAIG 352 5.698,88 € 227,96 € 5.926,84 € 2.444,82 € 3.482,02 € 

JUNY 359 5.812,21 € 232,49 € 6.044,70 € 2.493,44 € 3.551,26 € 

JULIOL 366 5.925,54 € 237,02 € 6.162,56 € 2.542,06 € 3.620,50 € 

AGOST 373 6.038,87 € 241,55 € 6.280,42 € 2.590,68 € 3.689,75 € 

SETEMBRE 380 6.152,20 € 246,09 € 6.398,29 € 2.639,29 € 3.758,99 € 

OCTUBRE 387 6.265,53 € 250,62 € 6.516,15 € 2.687,91 € 3.828,24 € 

NOVEMBRE 394 6.378,86 € 255,15 € 6.634,01 € 2.736,53 € 3.897,48 € 

DESEMBRE 401 6.492,19 € 259,69 € 6.751,88 € 2.785,15 € 3.966,73 € 

    73.243,56 € 30.212,97 € 43.030,59 € 
GARROTXA 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 403 6.524,57 € 260,98 € 6.785,55 € 2.799,04 € 3.986,51 € 

FEBRER 405 6.556,95 € 262,28 € 6.819,23 € 2.812,93 € 4.006,30 € 

MARÇ 407 6.589,33 € 263,57 € 6.852,90 € 2.826,82 € 4.026,08 € 



 
 
  
 
 

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

8 

    20.457,68 € 8.438,79 € 12.018,89 € 
 

PLA DE L'ESTANY 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 235 4.582,50 € 183,30 € 4.765,80 € 1.965,89 € 2.799,91 € 

FEBRER 236 4.602,00 € 184,08 € 4.786,08 € 1.974,26 € 2.811,82 € 

MARÇ 237 4.621,50 € 184,86 € 4.806,36 € 1.982,62 € 2.823,74 € 

ABRIL 237 3.837,03 € 153,48 € 3.990,51 € 1.646,09 € 2.344,43 € 

MAIG 237 3.837,03 € 153,48 € 3.990,51 € 1.646,09 € 2.344,43 € 

JUNY 237 3.837,03 € 153,48 € 3.990,51 € 1.646,09 € 2.344,43 € 

JULIOL 237 3.837,03 € 153,48 € 3.990,51 € 1.646,09 € 2.344,43 € 

AGOST 237 3.837,03 € 153,48 € 3.990,51 € 1.646,09 € 2.344,43 € 

SETEMBRE 237 3.837,03 € 153,48 € 3.990,51 € 1.646,09 € 2.344,43 € 

OCTUBRE 237 3.837,03 € 153,48 € 3.990,51 € 1.646,09 € 2.344,43 € 

NOVEMBRE 237 3.837,03 € 153,48 € 3.990,51 € 1.646,09 € 2.344,43 € 

DESEMBRE 237 3.837,03 € 153,48 € 3.990,51 € 1.646,09 € 2.344,43 € 

    50.272,84 € 20.737,55 € 29.535,29 € 
PLA DE L'ESTANY 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 243 3.934,17 € 157,37 € 4.091,54 € 1.687,76 € 2.403,78 € 

FEBRER 249 4.031,31 € 161,25 € 4.192,56 € 1.729,43 € 2.463,13 € 

MARÇ 255 4.128,45 € 165,14 € 4.293,59 € 1.771,11 € 2.522,48 € 

ABRIL 261 4.225,59 € 169,02 € 4.394,61 € 1.812,78 € 2.581,84 € 

MAIG 267 4.322,73 € 172,91 € 4.495,64 € 1.854,45 € 2.641,19 € 

JUNY 273 4.419,87 € 176,79 € 4.596,66 € 1.896,12 € 2.700,54 € 

JULIOL 279 4.517,01 € 180,68 € 4.697,69 € 1.937,80 € 2.759,89 € 

AGOST 285 4.614,15 € 184,57 € 4.798,72 € 1.979,47 € 2.819,25 € 

SETEMBRE 291 4.711,29 € 188,45 € 4.899,74 € 2.021,14 € 2.878,60 € 

OCTUBRE 297 4.808,43 € 192,34 € 5.000,77 € 2.062,82 € 2.937,95 € 

NOVEMBRE 303 4.905,57 € 196,22 € 5.101,79 € 2.104,49 € 2.997,30 € 

DESEMBRE 309 5.002,71 € 200,11 € 5.202,82 € 2.146,16 € 3.056,66 € 

    55.766,13 € 23.003,53 € 32.762,60 € 
PLA DE L'ESTANY 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 311 5.035,09 € 201,40 € 5.236,49 € 2.160,05 € 3.076,44 € 

FEBRER 313 5.067,47 € 202,70 € 5.270,17 € 2.173,94 € 3.096,22 € 

MARÇ 315 5.099,85 € 203,99 € 5.303,84 € 2.187,84 € 3.116,01 € 

    15.810,51 € 6.521,83 € 9.288,67 € 
 

GIRONÈS 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 
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GENER 459 8.950,50 € 358,02 € 9.308,52 € 3.839,76 € 5.468,76 € 

FEBRER 460 8.970,00 € 358,80 € 9.328,80 € 3.848,13 € 5.480,67 € 

MARÇ 461 8.989,50 € 359,58 € 9.349,08 € 3.856,50 € 5.492,58 € 

ABRIL 461 7.463,59 € 298,54 € 7.762,13 € 3.201,88 € 4.560,25 € 

MAIG 461 7.463,59 € 298,54 € 7.762,13 € 3.201,88 € 4.560,25 € 

JUNY 461 7.463,59 € 298,54 € 7.762,13 € 3.201,88 € 4.560,25 € 

JULIOL 461 7.463,59 € 298,54 € 7.762,13 € 3.201,88 € 4.560,25 € 

AGOST 461 7.463,59 € 298,54 € 7.762,13 € 3.201,88 € 4.560,25 € 

SETEMBRE 461 7.463,59 € 298,54 € 7.762,13 € 3.201,88 € 4.560,25 € 

OCTUBRE 461 7.463,59 € 298,54 € 7.762,13 € 3.201,88 € 4.560,25 € 

NOVEMBRE 461 7.463,59 € 298,54 € 7.762,13 € 3.201,88 € 4.560,25 € 

DESEMBRE 461 7.463,59 € 298,54 € 7.762,13 € 3.201,88 € 4.560,25 € 

    97.845,60 € 40.361,31 € 57.484,29 € 
GIRONÈS 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 468 7.576,92 € 303,08 € 7.880,00 € 3.250,50 € 4.629,50 € 

FEBRER 475 7.690,25 € 307,61 € 7.997,86 € 3.299,12 € 4.698,74 € 

MARÇ 482 7.803,58 € 312,14 € 8.115,72 € 3.347,74 € 4.767,99 € 

ABRIL 489 7.916,91 € 316,68 € 8.233,59 € 3.396,35 € 4.837,23 € 

MAIG 496 8.030,24 € 321,21 € 8.351,45 € 3.444,97 € 4.906,48 € 

JUNY 503 8.143,57 € 325,74 € 8.469,31 € 3.493,59 € 4.975,72 € 

JULIOL 510 8.256,90 € 330,28 € 8.587,18 € 3.542,21 € 5.044,97 € 

AGOST 517 8.370,23 € 334,81 € 8.705,04 € 3.590,83 € 5.114,21 € 

SETEMBRE 524 8.483,56 € 339,34 € 8.822,90 € 3.639,45 € 5.183,46 € 

OCTUBRE 531 8.596,89 € 343,88 € 8.940,77 € 3.688,07 € 5.252,70 € 

NOVEMBRE 538 8.710,22 € 348,41 € 9.058,63 € 3.736,68 € 5.321,94 € 

DESEMBRE 545 8.823,55 € 352,94 € 9.176,49 € 3.785,30 € 5.391,19 € 

    102.338,93 € 42.214,81 € 60.124,12 € 
 

GIRONÈS 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 548 8.872,12 € 354,88 € 9.227,00 € 3.806,14 € 5.420,87 € 

FEBRER 551 8.920,69 € 356,83 € 9.277,52 € 3.826,98 € 5.450,54 € 

MARÇ 554 8.969,26 € 358,77 € 9.328,03 € 3.847,81 € 5.480,22 € 

    27.832,55 € 11.480,93 € 16.351,62 € 
 

RIPOLLÈS 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 365 7.117,50 € 284,70 € 7.402,20 € 3.053,41 € 4.348,79 € 

FEBRER 366 7.137,00 € 285,48 € 7.422,48 € 3.061,77 € 4.360,71 € 

MARÇ 367 7.156,50 € 286,26 € 7.442,76 € 3.070,14 € 4.372,62 € 

ABRIL 367 5.941,73 € 237,67 € 6.179,40 € 2.549,00 € 3.630,40 € 
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MAIG 367 5.941,73 € 237,67 € 6.179,40 € 2.549,00 € 3.630,40 € 

JUNY 367 5.941,73 € 237,67 € 6.179,40 € 2.549,00 € 3.630,40 € 

JULIOL 367 5.941,73 € 237,67 € 6.179,40 € 2.549,00 € 3.630,40 € 

AGOST 367 5.941,73 € 237,67 € 6.179,40 € 2.549,00 € 3.630,40 € 

SETEMBRE 367 5.941,73 € 237,67 € 6.179,40 € 2.549,00 € 3.630,40 € 

OCTUBRE 367 5.941,73 € 237,67 € 6.179,40 € 2.549,00 € 3.630,40 € 

NOVEMBRE 367 5.941,73 € 237,67 € 6.179,40 € 2.549,00 € 3.630,40 € 

DESEMBRE 367 5.941,73 € 237,67 € 6.179,40 € 2.549,00 € 3.630,40 € 

    77.882,03 € 32.126,34 € 45.755,69 € 
RIPOLLÈS 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 373 6.038,87 € 241,55 € 6.280,42 € 2.590,68 € 3.689,75 € 

FEBRER 379 6.136,01 € 245,44 € 6.381,45 € 2.632,35 € 3.749,10 € 

MARÇ 385 6.233,15 € 249,33 € 6.482,48 € 2.674,02 € 3.808,45 € 

ABRIL 391 6.330,29 € 253,21 € 6.583,50 € 2.715,69 € 3.867,81 € 

MAIG 397 6.427,43 € 257,10 € 6.684,53 € 2.757,37 € 3.927,16 € 

JUNY 403 6.524,57 € 260,98 € 6.785,55 € 2.799,04 € 3.986,51 € 

JULIOL 409 6.621,71 € 264,87 € 6.886,58 € 2.840,71 € 4.045,86 € 

AGOST 415 6.718,85 € 268,75 € 6.987,60 € 2.882,39 € 4.105,22 € 

SETEMBRE 421 6.815,99 € 272,64 € 7.088,63 € 2.924,06 € 4.164,57 € 

OCTUBRE 427 6.913,13 € 276,53 € 7.189,66 € 2.965,73 € 4.223,92 € 

NOVEMBRE 433 7.010,27 € 280,41 € 7.290,68 € 3.007,41 € 4.283,27 € 

DESEMBRE 439 7.107,41 € 284,30 € 7.391,71 € 3.049,08 € 4.342,63 € 

    82.032,79 € 33.838,52 € 48.194,26 € 
RIPOLLÈS 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 442 7.155,98 € 286,24 € 7.442,22 € 3.069,92 € 4.372,30 € 

FEBRER 445 7.204,55 € 288,18 € 7.492,73 € 3.090,75 € 4.401,98 € 

MARÇ 448 7.253,12 € 290,12 € 7.543,24 € 3.111,59 € 4.431,66 € 

    22.478,20 € 9.272,26 € 13.205,94 € 
 

SELVA 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 356 6.942,00 € 277,68 € 7.219,68 € 2.978,12 € 4.241,56 € 

FEBRER 357 6.961,50 € 278,46 € 7.239,96 € 2.986,48 € 4.253,48 € 

MARÇ 358 6.981,00 € 279,24 € 7.260,24 € 2.994,85 € 4.265,39 € 

ABRIL 358 5.796,02 € 231,84 € 6.027,86 € 2.486,49 € 3.541,37 € 

MAIG 358 5.796,02 € 231,84 € 6.027,86 € 2.486,49 € 3.541,37 € 

JUNY 358 5.796,02 € 231,84 € 6.027,86 € 2.486,49 € 3.541,37 € 

JULIOL 358 5.796,02 € 231,84 € 6.027,86 € 2.486,49 € 3.541,37 € 

AGOST 358 5.796,02 € 231,84 € 6.027,86 € 2.486,49 € 3.541,37 € 

SETEMBRE 358 5.796,02 € 231,84 € 6.027,86 € 2.486,49 € 3.541,37 € 
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OCTUBRE 358 5.796,02 € 231,84 € 6.027,86 € 2.486,49 € 3.541,37 € 

NOVEMBRE 358 5.796,02 € 231,84 € 6.027,86 € 2.486,49 € 3.541,37 € 

DESEMBRE 358 5.796,02 € 231,84 € 6.027,86 € 2.486,49 € 3.541,37 € 

    75.970,63 € 31.337,88 € 44.632,74 € 
SELVA 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 364 5.893,16 € 235,73 € 6.128,89 € 2.528,17 € 3.600,72 € 

FEBRER 370 5.990,30 € 239,61 € 6.229,91 € 2.569,84 € 3.660,07 € 

MARÇ 376 6.087,44 € 243,50 € 6.330,94 € 2.611,51 € 3.719,43 € 

ABRIL 382 6.184,58 € 247,38 € 6.431,96 € 2.653,18 € 3.778,78 € 

MAIG 388 6.281,72 € 251,27 € 6.532,99 € 2.694,86 € 3.838,13 € 

JUNY 394 6.378,86 € 255,15 € 6.634,01 € 2.736,53 € 3.897,48 € 

JULIOL 400 6.476,00 € 259,04 € 6.735,04 € 2.778,20 € 3.956,84 € 

AGOST 406 6.573,14 € 262,93 € 6.836,07 € 2.819,88 € 4.016,19 € 

SETEMBRE 412 6.670,28 € 266,81 € 6.937,09 € 2.861,55 € 4.075,54 € 

OCTUBRE 418 6.767,42 € 270,70 € 7.038,12 € 2.903,22 € 4.134,89 € 

NOVEMBRE 424 6.864,56 € 274,58 € 7.139,14 € 2.944,90 € 4.194,25 € 

DESEMBRE 430 6.961,70 € 278,47 € 7.240,17 € 2.986,57 € 4.253,60 € 

    80.214,33 € 33.088,41 € 47.125,92 € 
SELVA 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ CC 

GENER 432 6.994,08 € 279,76 € 7.273,84 € 3.000,46 € 4.273,38 € 

FEBRER 434 7.026,46 € 281,06 € 7.307,52 € 3.014,35 € 4.293,17 € 

MARÇ 436 7.058,84 € 282,35 € 7.341,19 € 3.028,24 € 4.312,95 € 

    21.922,56 € 9.043,05 € 12.879,50 € 
 

BLANES 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 337 6.571,50 € 262,86 € 6.834,36 € 2.819,17 € 4.015,19 € 

FEBRER 338 6.591,00 € 263,64 € 6.854,64 € 2.827,54 € 4.027,10 € 

MARÇ 339 6.610,50 € 264,42 € 6.874,92 € 2.835,90 € 4.039,02 € 

ABRIL 339 5.488,41 € 219,54 € 5.707,95 € 2.354,53 € 3.353,42 € 

MAIG 339 5.488,41 € 219,54 € 5.707,95 € 2.354,53 € 3.353,42 € 

JUNY 339 5.488,41 € 219,54 € 5.707,95 € 2.354,53 € 3.353,42 € 

JULIOL 339 5.488,41 € 219,54 € 5.707,95 € 2.354,53 € 3.353,42 € 

AGOST 339 5.488,41 € 219,54 € 5.707,95 € 2.354,53 € 3.353,42 € 

SETEMBRE 339 5.488,41 € 219,54 € 5.707,95 € 2.354,53 € 3.353,42 € 

OCTUBRE 339 5.488,41 € 219,54 € 5.707,95 € 2.354,53 € 3.353,42 € 

NOVEMBRE 339 5.488,41 € 219,54 € 5.707,95 € 2.354,53 € 3.353,42 € 

DESEMBRE 339 5.488,41 € 219,54 € 5.707,95 € 2.354,53 € 3.353,42 € 

    71.935,44 € 29.673,37 € 42.262,07 € 
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BLANES 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 343 5.553,17 € 222,13 € 5.775,30 € 2.382,31 € 3.392,99 € 

FEBRER 347 5.617,93 € 224,72 € 5.842,65 € 2.410,09 € 3.432,56 € 

MARÇ 351 5.682,69 € 227,31 € 5.910,00 € 2.437,87 € 3.472,12 € 

ABRIL 355 5.747,45 € 229,90 € 5.977,35 € 2.465,66 € 3.511,69 € 

MAIG 359 5.812,21 € 232,49 € 6.044,70 € 2.493,44 € 3.551,26 € 

JUNY 363 5.876,97 € 235,08 € 6.112,05 € 2.521,22 € 3.590,83 € 

JULIOL 367 5.941,73 € 237,67 € 6.179,40 € 2.549,00 € 3.630,40 € 

AGOST 371 6.006,49 € 240,26 € 6.246,75 € 2.576,78 € 3.669,97 € 

SETEMBRE 375 6.071,25 € 242,85 € 6.314,10 € 2.604,57 € 3.709,53 € 

OCTUBRE 379 6.136,01 € 245,44 € 6.381,45 € 2.632,35 € 3.749,10 € 

NOVEMBRE 383 6.200,77 € 248,03 € 6.448,80 € 2.660,13 € 3.788,67 € 

DESEMBRE 387 6.265,53 € 250,62 € 6.516,15 € 2.687,91 € 3.828,24 € 

    73.748,69 € 30.421,33 € 43.327,35 € 
BLANES 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 389 6.297,91 € 251,92 € 6.549,83 € 2.701,80 € 3.848,02 € 

FEBRER 391 6.330,29 € 253,21 € 6.583,50 € 2.715,69 € 3.867,81 € 

MARÇ 393 6.362,67 € 254,51 € 6.617,18 € 2.729,59 € 3.887,59 € 

    19.750,50 € 8.147,08 € 11.603,42 € 
 

FIGUERES 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 422 8.229,00 € 329,16 € 8.558,16 € 3.530,24 € 5.027,92 € 

FEBRER 423 8.248,50 € 329,94 € 8.578,44 € 3.538,61 € 5.039,83 € 

MARÇ 424 8.268,00 € 330,72 € 8.598,72 € 3.546,97 € 5.051,75 € 

ABRIL 424 6.864,56 € 274,58 € 7.139,14 € 2.944,90 € 4.194,25 € 

MAIG 424 6.864,56 € 274,58 € 7.139,14 € 2.944,90 € 4.194,25 € 

JUNY 424 6.864,56 € 274,58 € 7.139,14 € 2.944,90 € 4.194,25 € 

JULIOL 424 6.864,56 € 274,58 € 7.139,14 € 2.944,90 € 4.194,25 € 

AGOST 424 6.864,56 € 274,58 € 7.139,14 € 2.944,90 € 4.194,25 € 

SETEMBRE 424 6.864,56 € 274,58 € 7.139,14 € 2.944,90 € 4.194,25 € 

OCTUBRE 424 6.864,56 € 274,58 € 7.139,14 € 2.944,90 € 4.194,25 € 

NOVEMBRE 424 6.864,56 € 274,58 € 7.139,14 € 2.944,90 € 4.194,25 € 

DESEMBRE 424 6.864,56 € 274,58 € 7.139,14 € 2.944,90 € 4.194,25 € 

    89.987,60 € 37.119,89 € 52.867,72 € 
FIGUERES 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 429 6.945,51 € 277,82 € 7.223,33 € 2.979,62 € 4.243,71 € 

FEBRER 434 7.026,46 € 281,06 € 7.307,52 € 3.014,35 € 4.293,17 € 
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MARÇ 439 7.107,41 € 284,30 € 7.391,71 € 3.049,08 € 4.342,63 € 

ABRIL 444 7.188,36 € 287,53 € 7.475,89 € 3.083,81 € 4.392,09 € 

MAIG 449 7.269,31 € 290,77 € 7.560,08 € 3.118,53 € 4.441,55 € 

JUNY 454 7.350,26 € 294,01 € 7.644,27 € 3.153,26 € 4.491,01 € 

JULIOL 459 7.431,21 € 297,25 € 7.728,46 € 3.187,99 € 4.540,47 € 

AGOST 464 7.512,16 € 300,49 € 7.812,65 € 3.222,72 € 4.589,93 € 

SETEMBRE 469 7.593,11 € 303,72 € 7.896,83 € 3.257,44 € 4.639,39 € 

OCTUBRE 474 7.674,06 € 306,96 € 7.981,02 € 3.292,17 € 4.688,85 € 

NOVEMBRE 479 7.755,01 € 310,20 € 8.065,21 € 3.326,90 € 4.738,31 € 

DESEMBRE 484 7.835,96 € 313,44 € 8.149,40 € 3.361,63 € 4.787,77 € 

    92.236,37 € 38.047,50 € 54.188,87 € 
FIGUERES 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 486 7.868,34 € 314,73 € 8.183,07 € 3.375,52 € 4.807,56 € 

FEBRER 488 7.900,72 € 316,03 € 8.216,75 € 3.389,41 € 4.827,34 € 

MARÇ 490 7.933,10 € 317,32 € 8.250,42 € 3.403,30 € 4.847,12 € 

    24.650,25 € 10.168,23 € 14.482,02 € 
 

LLORET DE MAR 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 94 1.833,00 € 73,32 € 1.906,32 € 786,36 € 1.119,96 € 

FEBRER 95 1.852,50 € 74,10 € 1.926,60 € 794,72 € 1.131,88 € 

MARÇ 96 1.872,00 € 74,88 € 1.946,88 € 803,09 € 1.143,79 € 

ABRIL 96 1.554,24 € 62,17 € 1.616,41 € 666,77 € 949,64 € 

MAIG 96 1.554,24 € 62,17 € 1.616,41 € 666,77 € 949,64 € 

JUNY 96 1.554,24 € 62,17 € 1.616,41 € 666,77 € 949,64 € 

JULIOL 96 1.554,24 € 62,17 € 1.616,41 € 666,77 € 949,64 € 

AGOST 96 1.554,24 € 62,17 € 1.616,41 € 666,77 € 949,64 € 

SETEMBRE 96 1.554,24 € 62,17 € 1.616,41 € 666,77 € 949,64 € 

OCTUBRE 96 1.554,24 € 62,17 € 1.616,41 € 666,77 € 949,64 € 

NOVEMBRE 96 1.554,24 € 62,17 € 1.616,41 € 666,77 € 949,64 € 

DESEMBRE 96 1.554,24 € 62,17 € 1.616,41 € 666,77 € 949,64 € 

    20.327,49 € 8.385,09 € 11.942,40 € 
LLORET DE MAR 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 101 1.635,19 € 65,41 € 1.700,60 € 701,50 € 999,10 € 

FEBRER 106 1.716,14 € 68,65 € 1.784,79 € 736,22 € 1.048,56 € 

MARÇ 111 1.797,09 € 71,88 € 1.868,97 € 770,95 € 1.098,02 € 

ABRIL 116 1.878,04 € 75,12 € 1.953,16 € 805,68 € 1.147,48 € 

MAIG 121 1.958,99 € 78,36 € 2.037,35 € 840,41 € 1.196,94 € 

JUNY 126 2.039,94 € 81,60 € 2.121,54 € 875,13 € 1.246,40 € 

JULIOL 131 2.120,89 € 84,84 € 2.205,73 € 909,86 € 1.295,86 € 
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AGOST 136 2.201,84 € 88,07 € 2.289,91 € 944,59 € 1.345,32 € 

SETEMBRE 141 2.282,79 € 91,31 € 2.374,10 € 979,32 € 1.394,78 € 

OCTUBRE 146 2.363,74 € 94,55 € 2.458,29 € 1.014,04 € 1.444,25 € 

NOVEMBRE 151 2.444,69 € 97,79 € 2.542,48 € 1.048,77 € 1.493,71 € 

DESEMBRE 156 2.525,64 € 101,03 € 2.626,67 € 1.083,50 € 1.543,17 € 

    25.963,58 € 10.709,98 € 15.253,60 € 
LLORET DE MAR 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 157 2.541,83 € 101,67 € 2.643,50 € 1.090,45 € 1.553,06 € 

FEBRER 158 2.558,02 € 102,32 € 2.660,34 € 1.097,39 € 1.562,95 € 

MARÇ 159 2.574,21 € 102,97 € 2.677,18 € 1.104,34 € 1.572,84 € 

    7.981,02 € 3.292,17 € 4.688,85 € 
 

PALAFRUGELL 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 235 4.582,50 € 183,30 € 4.765,80 € 1.965,89 € 2.799,91 € 

FEBRER 235 4.582,50 € 183,30 € 4.765,80 € 1.965,89 € 2.799,91 € 

MARÇ 236 4.602,00 € 184,08 € 4.786,08 € 1.974,26 € 2.811,82 € 

ABRIL 236 3.820,84 € 152,83 € 3.973,67 € 1.639,14 € 2.334,53 € 

MAIG 236 3.820,84 € 152,83 € 3.973,67 € 1.639,14 € 2.334,53 € 

JUNY 236 3.820,84 € 152,83 € 3.973,67 € 1.639,14 € 2.334,53 € 

JULIOL 236 3.820,84 € 152,83 € 3.973,67 € 1.639,14 € 2.334,53 € 

AGOST 236 3.820,84 € 152,83 € 3.973,67 € 1.639,14 € 2.334,53 € 

SETEMBRE 236 3.820,84 € 152,83 € 3.973,67 € 1.639,14 € 2.334,53 € 

OCTUBRE 236 3.820,84 € 152,83 € 3.973,67 € 1.639,14 € 2.334,53 € 

NOVEMBRE 236 3.820,84 € 152,83 € 3.973,67 € 1.639,14 € 2.334,53 € 

DESEMBRE 236 3.820,84 € 152,83 € 3.973,67 € 1.639,14 € 2.334,53 € 

    50.080,74 € 20.658,31 € 29.422,44 € 
PALAFRUGELL 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 240 3.885,60 € 155,42 € 4.041,02 € 1.666,92 € 2.374,10 € 

FEBRER 244 3.950,36 € 158,01 € 4.108,37 € 1.694,70 € 2.413,67 € 

MARÇ 248 4.015,12 € 160,60 € 4.175,72 € 1.722,49 € 2.453,24 € 

ABRIL 252 4.079,88 € 163,20 € 4.243,08 € 1.750,27 € 2.492,81 € 

MAIG 256 4.144,64 € 165,79 € 4.310,43 € 1.778,05 € 2.532,38 € 

JUNY 260 4.209,40 € 168,38 € 4.377,78 € 1.805,83 € 2.571,94 € 

JULIOL 264 4.274,16 € 170,97 € 4.445,13 € 1.833,61 € 2.611,51 € 

AGOST 268 4.338,92 € 173,56 € 4.512,48 € 1.861,40 € 2.651,08 € 

SETEMBRE 272 4.403,68 € 176,15 € 4.579,83 € 1.889,18 € 2.690,65 € 

OCTUBRE 276 4.468,44 € 178,74 € 4.647,18 € 1.916,96 € 2.730,22 € 

NOVEMBRE 280 4.533,20 € 181,33 € 4.714,53 € 1.944,74 € 2.769,79 € 

DESEMBRE 284 4.597,96 € 183,92 € 4.781,88 € 1.972,52 € 2.809,35 € 
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    52.937,41 € 21.836,68 € 31.100,73 € 
PALAFRUGELL 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 286 4.630,34 € 185,21 € 4.815,55 € 1.986,42 € 2.829,14 € 

FEBRER 288 4.662,72 € 186,51 € 4.849,23 € 2.000,31 € 2.848,92 € 

MARÇ 290 4.695,10 € 187,80 € 4.882,90 € 2.014,20 € 2.868,71 € 

    14.547,69 € 6.000,92 € 8.546,77 € 
 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 150 2.925,00 € 117,00 € 3.042,00 € 1.254,83 € 1.787,18 € 

FEBRER 151 2.944,50 € 117,78 € 3.062,28 € 1.263,19 € 1.799,09 € 

MARÇ 152 2.964,00 € 118,56 € 3.082,56 € 1.271,56 € 1.811,00 € 

ABRIL 152 2.460,88 € 98,44 € 2.559,32 € 1.055,72 € 1.503,60 € 

MAIG 152 2.460,88 € 98,44 € 2.559,32 € 1.055,72 € 1.503,60 € 

JUNY 152 2.460,88 € 98,44 € 2.559,32 € 1.055,72 € 1.503,60 € 

JULIOL 152 2.460,88 € 98,44 € 2.559,32 € 1.055,72 € 1.503,60 € 

AGOST 152 2.460,88 € 98,44 € 2.559,32 € 1.055,72 € 1.503,60 € 

SETEMBRE 152 2.460,88 € 98,44 € 2.559,32 € 1.055,72 € 1.503,60 € 

OCTUBRE 152 2.460,88 € 98,44 € 2.559,32 € 1.055,72 € 1.503,60 € 

NOVEMBRE 152 2.460,88 € 98,44 € 2.559,32 € 1.055,72 € 1.503,60 € 

DESEMBRE 152 2.460,88 € 98,44 € 2.559,32 € 1.055,72 € 1.503,60 € 

    32.220,68 € 13.291,03 € 18.929,65 € 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 156 2.525,64 € 101,03 € 2.626,67 € 1.083,50 € 1.543,17 € 

FEBRER 160 2.590,40 € 103,62 € 2.694,02 € 1.111,28 € 1.582,73 € 

MARÇ 164 2.655,16 € 106,21 € 2.761,37 € 1.139,06 € 1.622,30 € 

ABRIL 168 2.719,92 € 108,80 € 2.828,72 € 1.166,85 € 1.661,87 € 

MAIG 172 2.784,68 € 111,39 € 2.896,07 € 1.194,63 € 1.701,44 € 

JUNY 176 2.849,44 € 113,98 € 2.963,42 € 1.222,41 € 1.741,01 € 

JULIOL 180 2.914,20 € 116,57 € 3.030,77 € 1.250,19 € 1.780,58 € 

AGOST 184 2.978,96 € 119,16 € 3.098,12 € 1.277,97 € 1.820,14 € 

SETEMBRE 188 3.043,72 € 121,75 € 3.165,47 € 1.305,76 € 1.859,71 € 

OCTUBRE 192 3.108,48 € 124,34 € 3.232,82 € 1.333,54 € 1.899,28 € 

NOVEMBRE 196 3.173,24 € 126,93 € 3.300,17 € 1.361,32 € 1.938,85 € 

DESEMBRE 200 3.238,00 € 129,52 € 3.367,52 € 1.389,10 € 1.978,42 € 

    35.965,11 € 14.835,61 € 21.129,50 € 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 201 3.254,19 € 130,17 € 3.384,36 € 1.396,05 € 1.988,31 € 
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FEBRER 202 3.270,38 € 130,82 € 3.401,20 € 1.402,99 € 1.998,20 € 

MARÇ 203 3.286,57 € 131,46 € 3.418,03 € 1.409,94 € 2.008,09 € 

    10.203,59 € 4.208,98 € 5.994,61 € 
 

OLOT 2013 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 566 11.037,00 € 441,48 € 11.478,48 € 4.734,87 € 6.743,61 € 

FEBRER 566 11.037,00 € 441,48 € 11.478,48 € 4.734,87 € 6.743,61 € 

MARÇ 566 11.037,00 € 441,48 € 11.478,48 € 4.734,87 € 6.743,61 € 

ABRIL 566 9.163,54 € 366,54 € 9.530,08 € 3.931,16 € 5.598,92 € 

MAIG 566 9.163,54 € 366,54 € 9.530,08 € 3.931,16 € 5.598,92 € 

JUNY 566 9.163,54 € 366,54 € 9.530,08 € 3.931,16 € 5.598,92 € 

JULIOL 566 9.163,54 € 366,54 € 9.530,08 € 3.931,16 € 5.598,92 € 

AGOST 566 9.163,54 € 366,54 € 9.530,08 € 3.931,16 € 5.598,92 € 

SETEMBRE 566 9.163,54 € 366,54 € 9.530,08 € 3.931,16 € 5.598,92 € 

OCTUBRE 566 9.163,54 € 366,54 € 9.530,08 € 3.931,16 € 5.598,92 € 

NOVEMBRE 566 9.163,54 € 366,54 € 9.530,08 € 3.931,16 € 5.598,92 € 

DESEMBRE 566 9.163,54 € 366,54 € 9.530,08 € 3.931,16 € 5.598,92 € 

    120.206,17 € 49.585,05 € 70.621,13 € 
OLOT 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 571 9.244,49 € 369,78 € 9.614,27 € 3.965,89 € 5.648,38 € 

FEBRER 576 9.325,44 € 373,02 € 9.698,46 € 4.000,61 € 5.697,84 € 

MARÇ 581 9.406,39 € 376,26 € 9.782,65 € 4.035,34 € 5.747,30 € 

ABRIL 586 9.487,34 € 379,49 € 9.866,83 € 4.070,07 € 5.796,76 € 

MAIG 591 9.568,29 € 382,73 € 9.951,02 € 4.104,80 € 5.846,23 € 

JUNY 596 9.649,24 € 385,97 € 10.035,21 € 4.139,52 € 5.895,69 € 

JULIOL 601 9.730,19 € 389,21 € 10.119,40 € 4.174,25 € 5.945,15 € 

AGOST 606 9.811,14 € 392,45 € 10.203,59 € 4.208,98 € 5.994,61 € 

SETEMBRE 611 9.892,09 € 395,68 € 10.287,77 € 4.243,71 € 6.044,07 € 
9
.
NOVEMBRE 621 10.053,99 € 402,16 € 10.456,15 € 4.313,16 € 6.142,99 € 

DESEMBRE 626 10.134,94 € 405,40 € 10.540,34 € 4.347,89 € 6.192,45 € 

    120.927,64 € 49.882,65 € 71.044,99 € 
OLOT 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 628 10.167,32 € 406,69 € 10.574,01 € 4.361,78 € 6.212,23 € 

FEBRER 630 10.199,70 € 407,99 € 10.607,69 € 4.375,67 € 6.232,02 € 

MARÇ 632 10.232,08 € 409,28 € 10.641,36 € 4.389,56 € 6.251,80 € 

    31.823,06 € 13.127,01 € 18.696,05 € 
 

SALT 2013 
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     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 254 4.953,00 € 198,12 € 5.151,12 € 2.124,84 € 3.026,28 € 

FEBRER 254 4.953,00 € 198,12 € 5.151,12 € 2.124,84 € 3.026,28 € 

MARÇ 254 4.953,00 € 198,12 € 5.151,12 € 2.124,84 € 3.026,28 € 

ABRIL 254 4.112,26 € 164,49 € 4.276,75 € 1.764,16 € 2.512,59 € 

MAIG 254 4.112,26 € 164,49 € 4.276,75 € 1.764,16 € 2.512,59 € 

JUNY 254 4.112,26 € 164,49 € 4.276,75 € 1.764,16 € 2.512,59 € 

JULIOL 254 4.112,26 € 164,49 € 4.276,75 € 1.764,16 € 2.512,59 € 

AGOST 254 4.112,26 € 164,49 € 4.276,75 € 1.764,16 € 2.512,59 € 

SETEMBRE 254 4.112,26 € 164,49 € 4.276,75 € 1.764,16 € 2.512,59 € 

OCTUBRE 254 4.112,26 € 164,49 € 4.276,75 € 1.764,16 € 2.512,59 € 

NOVEMBRE 254 4.112,26 € 164,49 € 4.276,75 € 1.764,16 € 2.512,59 € 

DESEMBRE 254 4.112,26 € 164,49 € 4.276,75 € 1.764,16 € 2.512,59 € 

    53.944,11 € 22.251,95 € 31.692,17 € 
SALT 2014 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 259 4.193,21 € 167,73 € 4.360,94 € 1.798,89 € 2.562,05 € 

FEBRER 264 4.274,16 € 170,97 € 4.445,13 € 1.833,61 € 2.611,51 € 

MARÇ 269 4.355,11 € 174,20 € 4.529,31 € 1.868,34 € 2.660,97 € 

ABRIL 274 4.436,06 € 177,44 € 4.613,50 € 1.903,07 € 2.710,43 € 

MAIG 279 4.517,01 € 180,68 € 4.697,69 € 1.937,80 € 2.759,89 € 

JUNY 284 4.597,96 € 183,92 € 4.781,88 € 1.972,52 € 2.809,35 € 

JULIOL 289 4.678,91 € 187,16 € 4.866,07 € 2.007,25 € 2.858,81 € 

AGOST 294 4.759,86 € 190,39 € 4.950,25 € 2.041,98 € 2.908,27 € 

SETEMBRE 299 4.840,81 € 193,63 € 5.034,44 € 2.076,71 € 2.957,73 € 

OCTUBRE 304 4.921,76 € 196,87 € 5.118,63 € 2.111,44 € 3.007,20 € 

NOVEMBRE 309 5.002,71 € 200,11 € 5.202,82 € 2.146,16 € 3.056,66 € 

DESEMBRE 314 5.083,66 € 203,35 € 5.287,01 € 2.180,89 € 3.106,12 € 

    57.887,67 € 23.878,66 € 34.009,01 € 
SALT 2015 

     41,25% 58,75% 

 APARELLS COST IVA TOTAL DIPUTACIÓ AJUNT/USU 

GENER 316 5.116,04 € 204,64 € 5.320,68 € 2.194,78 € 3.125,90 € 

FEBRER 318 5.148,42 € 205,94 € 5.354,36 € 2.208,67 € 3.145,68 € 

MARÇ 320 5.180,80 € 207,23 € 5.388,03 € 2.222,56 € 3.165,47 € 

    16.063,07 € 6.626,02 € 9.437,05 € 
 
SEGON. Comunicar els acords precedents a les entitats interessades. 
TERCER. Ratificar aquest acord per Ple.” 
 
6. Informació de la Presidència. 
 
El senyor President facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 



 
 
  
 
 

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

18 

Assistència a actes representatius 
• A Barcelona, a la cerimònia de presa de possessió de l'Hble. Sr. Artur Mas i 

Gavarró com a president de la Generalitat de Catalunya.  
• A Barcelona, a la presa de possessió dels consellers que conformen la 

Generalitat de Catalunya.  
• A Figueres, a la presa de possessió de l'alcaldessa de l'Ajuntament, Sra. Marta 

Felip. 
• A Girona, a la inauguració de la Línea d'Alta Velocitat Barcelona – Frontera 

Francesa. 
• A Tossa de Mar, als actes de rebuda dels pelegrins del Vot del Pelegrí  
• A Girona, a l'obertura de la Jornada sobre l'Euroregió de l'Arc Mediterrani . 
• A Ripoll, a l'espectacle inaugural de Ripoll 2013 Capital de la Cultura Catalana i 

a la inauguració de l'exposició Ramon Casanova.  
 
Visites 
• Hble. Sr. Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, a la Delegació del 

Govern a Girona. 
• Il·lm. Sr. Moisès Corominas, alcalde de Castellfollit de la Roca. 
• Sr. Ivan Tibau, secretari general de l'Esport. 
 
Reunions de treball 
• Entitats i particulars: 39 
• Consells de Presidència 
• Sessió extraordinària i urgent del Patronat de la Fundació Fira de Girona 
• Reunió extraordinària del Patronat de la Fundació del Pac Científic i Tecnològic 

de la Universitat de Girona 
• Reunió conjunta amb els presidents dels vuit consells comarcals gironins 
• Junta de Govern 
• Comissió d'investigació interna de Diputació de Girona, i compareixences 
• Junta de Portaveus i Presidents de Grup 
• Comissió de Règim Econòmic i Noves Tecnologies 
• Reunió tema aeroport de Girona 
• Signatura davant notària Sra. Victòria Pérez 
• Presentació Premis Carles Rahola 2013 
• Consell Rector de Dipsalut 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE RÈGIM ECONÒMIC I NOVES TECNOLOGIES 
 
7. PLE37/000002/2013-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Promoció Econòmica (015): Aprovació de les bases re guladores  de 
subvencions i la convocatòria per a projectes i acc ions de promoció 
econòmica adreçades als ajuntaments i ens de promoc ió econòmica 
municipals, membres de la XSLPE. 

 
El senyor President presenta la proposta de la Comissió Informativa de Règim 
Econòmic i Noves Tecnologies del tenor següent: 
 
“La Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, té com a línia 
d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de 
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l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu 
àmbit territorial. 
 
En aquest marc d’actuació, s’ha considerat la conveniència de consolidar i potenciar 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica per millorar la capacitació dels 
municipis i les comarques en la realització de polítiques locals de promoció 
econòmica. De manera, s'habilita un espai de treball per aprofitar les sinergies i 
complementarietats de les entitats locals adherides així com per a la implementació 
de les polítiques futures de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. 
 
A tal efecte, l’àrea de promoció econòmica ha elaborat les bases reguladores i la 
convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica 
adreçades als ajuntaments i ens de promoció econòmica municipals, membres de 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). 
 

D'acord els antecedents, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de subvencions per a projectes i accions 

de promoció econòmica adreçades als ajuntaments i ens de promoció econòmica 

municipals, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 

(XSLPE), que es transcriuen literalment tot seguit: 

“BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACCIONS 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA ADREÇADES ALS AJUNTAMENTS I ENS DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA MUNICIPALS, MEMBRES DE LA XARXA DE SERVEIS 
LOCALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (XSLPE). 
1. Objecte 
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a favor dels 
ajuntaments i ens de promoció econòmica municipals, membres de la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica, pel finançament d'accions i projectes de 
promoció econòmica. 
2. Naturalesa 
L’atorgament de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica en 
el marc de la XSLPE serà compatible amb altres ingressos que tinguin la mateixa 
finalitat, sempre que no hi hagi sobre-finançament. Tanmateix, serà incompatible 
amb la percepció d’ajuts per a la mateixa actuació previstos en altres convocatòries 
o programes que promogui la Diputació de Girona. 
Les subvencions objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes 
previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació o en aquestes bases. No generen cap dret per a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Conceptes subvencionables 
Els ajuts estaran destinats a projectes i accions de Promoció Econòmica 
degudament acreditats i justificats en els termes establerts en aquestes Bases, i en 
l’Ordenança General reguladora de les subvencions d’aquesta Diputació. 
Les accions i projectes s'hauran d'executar dins de l'any natural de la publicació de  
la convocatòria. 
En cap cas es finançaran programes, projectes o serveis prestats per 
administracions públiques diferents de la sol·licitant. 
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En aquesta subvenció es poden imputar despeses d'actuacions de l'àmbit de la 
promoció econòmica. S'exclouen les inversions, les despeses corrents (lloguers, 
amortitzacions, consums...) i les despeses de personal. 
Els projectes i accions de Promoció Econòmica s'han d'emmarcar preferentment en 
el context de les següents línies de treball: 
a) Mercat de Treball: 
-Prospecció d'empreses 
-Formació d'usuaris en entorns digitals 
b) Teixit productiu: 
-Foment de l'esperit emprenedor 
-Creixement i consolidació d'empreses 
-Dinamització dels diversos sectors econòmics, polígons d'activitat econòmica i 
vivers d'empreses. 
-Planificació estratègica 
c) Sector comercial: 
-Cens d'activitat comercial 
-Foment de mercats ambulants 
-Planificació i ordenació comercial 
-Suport a la dinamització comercial 
Altres projectes i accions de promoció econòmica a valorar per la Comissió 
Qualificadora. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les següents entitats 
adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica promoguda per la 
Diputació de Girona: 
a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE. 
b) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la Promoció Econòmica 
d'un o varis ajuntaments. 
c) Els municipis agrupats, membres de la XSLPE. 
5. Import de la subvenció 
La subvenció cobrirà el 75% del cost del projecte/acció fins a un màxim de 3.000 
Euros. 
6. Presentació de les sol·licituds 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini i en la forma que 
estableixi la corresponent convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible a 
la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), amb les següents modalitats: 
Presentació convencional: presentar-la al Registre General de la Diputació de 
Girona, pujada Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona, així com per qualsevol dels 
mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 
Presentació telemàtica: amb signatura electrònica amb certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació addicional, 
s’ha de realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el 
termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que 
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de 
dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 
En aquest cas s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
7. Instrucció de l'expedient 
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La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon a 
l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, sense perjudici de les 
delegacions que es considerin oportunes. 
La proposta de resolució serà elaborada per una Comissió Qualificadora que tindrà 
la següent composició: 
Presidència: 
-Diputat de Promoció Econòmica o diputat en qui delegui 
Secretaria: 
-Secretari general de la Diputació o funcionari en qui delegui 
Vocals: 
-L’interventor de la corporació o funcionari en qui delegui 
-La cap de Servei de Promoció Econòmica 
-Un tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica 
8. Resolució de sol·licituds 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a la 
resolució del procediment d’atorgament de les subvencions. 
La Junta de Govern ha d’adoptar la corresponent resolució en el termini màxim de 
sis mesos, que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els 
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
La resolució serà notificada a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el 
termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d’aprovació de la resolució. 
9. Acceptació de la subvenció 
Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes no es 
manifesta el contrari, s'entén acceptada la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
10. Obligacions del beneficiari 
Aquestes bases de subvenció així com la convocatòria corresponent estan 
condicionades al compliment per part de les entitats sol·licitants del punt 6   
“Obligacions del beneficiari” de les bases publicades en el BOP número 224 de 23 
de desembre de 2011, sobre l'adhesió a la XSLPE. 
L'entitat beneficiària té prohibit concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones vinculades a la pròpia entitat beneficiària. 
11. Justificació i pagament 
Cal que la justificació de la despesa s'ajusti al concepte sol·licitat i aprovat per la 
Junta de Govern llevat que s'hagi tramitat una modificació del canvi de destí de la 
subvenció que serà així mateix aprovada per aquest òrgan. 
La justificació es farà en un única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions 
objecte de la subvenció. 
La documentació que cal presentar és la següent:  
a) El compte justificatiu simplificat, emplenat degudament segons el model 
normalitzat disponible al web: www.ddgi.cat  
b) Memòria d'execució justificativa del compliment de l'objecte de la subvenció. 
El percentatge de la subvenció cobreix el 75% del cost del projecte/acció aprovat. 
Per tant, cal justificar per un mínim de 4.000 Euros per rebre l'import màxim de la 
subvenció (3.000 Euros). Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta 
superior, la subvenció es mantindrà en la seva quantia inicial. D’altra banda, l’import 
de la subvenció es reduirà proporcionalment d’acord amb el percentatge de 
finançament establert en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, 
la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. 
Exceptuant els projectes d'import superior a 4.000 Euros correctament justificats en 
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què s'atorgarà l'import màxim de la subvenció encara que l'import justificat s'hagi 
reduït. 
La Diputació es reserva el dret de verificar i controlar la correcta execució de l'acció 
o projecte així com de demanar al beneficiari les factures acreditatives de les 
despeses justificades. 
El termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre 
de l’any en curs. 
L'Àrea de Promoció Econòmica tramitarà els documents de pagament quan l'entitat 
hagi justificat correctament la subvenció aprovada. La forma de pagament serà per 
transferència bancària. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant 
l'any d'aprovació de la convocatòria encara que no hagi estat efectivament pagada 
abans del període de justificació. 
12.Canvi de destí 
Els canvis de destinació de les subvencions dins la mateixa línia d'ajuts de la 
present convocatòria s'hauran de presentar abans de l'acabament del termini de 
justificació, mitjançant la presentació del model normalitzat de sol·licitud de canvi de 
destí. 
13.Modificació, reintegrament i nul·litat 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar les 
subvencions concedides i de modificar la resolució de concessió en el cas 
d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de les 
subvencions. En cap cas es podrà reformular les sol·licituds; i respecte al 
reintegrament de les subvencions, s’atindrà al que disposa l’Ordenança General de 
subvencions de la Diputació de Girona i la normativa concordant. 
14. Verificació i control  
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de 
l'activitat o inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. 
Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el 
títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la 
Disposició Addicional 14a del mateix cos legal.  
15. Règim jurídic 
En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant. 
16. Interpretació de les bases 
La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona. 
17. Vigència 
Aquestes bases entraran en vigor a partir de l'endemà de la data de la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província i tindran caràcter indefinit. 
Podrà acordar-se la seva suspensió, modificació o derogació en el supòsit de la 
modificació o finalització dels programes i accions de suport que promou, en els 
termes que estableixi l’òrgan competent per acordar-ho. 
Disposició addicional única 
Aquestes bases deroguen les bases reguladores de subvencions per a projectes i 
accions de promoció econòmica adreçada als membres de la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) publicades al BOP núm. 59 del 23 de 
març de 2012. 
La convocatòria de 2013 serà aprovada juntament amb aquestes bases. Les 
convocatòries corresponents a exercicis futurs amb subjecció a aquestes bases, 
podran ser aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona. Es 
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garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat 
mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de 
les bases, es procedirà a suspendre la tramitació de la convocatòria si com a 
conseqüència de la resolució de les al·legacions es modifiquessin les bases.” 
 
SEGON. Aprovar la convocatòria de subvenció per a projectes i accions de 
promoció econòmica adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 2013, que es transcriu literalment tot 
seguit: 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACCIONS DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA ADREÇADA ALS AJUNTAMENTS I ENS DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA MUNICIPALS, MEMBRES DE LA XARXA DE SERVEIS 
LOCALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (XSLPE), ANUALITAT 2013. 
1. Objecte 
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions a favor 
dels ajuntaments i ens de promoció econòmica municipals, membres de la XSLPE, 
pel finançament d'accions i projectes de promoció econòmica. 
2. Crèdits pressupostaris 
El crèdit màxim consignat per aquesta finalitat és de 150.000 € amb càrrec a les 
partides següents: 
305 430 46201 Ajut a ajuntaments xarxa XSLPE                              132.000,00€ 

305 430 46700 Ajut a consorcis membres de la XSLPE                       6.000,00€ 

305 430 46300 Ajut a Mancomunitats membres de la XSLPE              3.000,00€ 

305 430 46600 Ajut a Agrupacions de Municipis de la XSLPE              3.000,00€ 

305 430 48900 Suport ONL membres de la XSLPE                              6.000,00€  
3. Terminis i presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà 20 dies hàbils 
després. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat que és 
a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a través de les següents 
modalitats: 
PRESENTACIÓ CONVENCIONAL: presentar-la al Registre General de la Diputació 
de Girona, pujada de Sant Martí, 5 (17004 Girona). 
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: signar-la electrònicament, mitjançant signatura 
electrònica de l’Agència Catalana de Certificació o de l’Agència Notarial de 
Certificació. 
4. Resolució i notificació 
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al 
Departament de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, sense perjudici de 
les delegacions que es considerin oportunes. 
La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora. La Junta de Govern de 
la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a la resolució del procediment 
d’atorgament de les subvencions. 
La Junta de Govern ha d’adoptar la corresponent resolució en el termini màxim de 
sis mesos, que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els 
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
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La resolució ha de ser notificada a tots els beneficiaris de manera individualitzada 
en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d’aprovació de la resolució. 
5. Justificació 
Les subvencions s’hauran de justificar dins el termini que finalitza el 30 de 
novembre de 2013 mitjançant la documentació següent: 
-El compte justificatiu simplificat, degudament emplenat segons el model normalitzat 
(www.ddgi.cat) 
-Una memòria justificativa del compliment de l'activitat 
6. Publicitat  
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i la web de la Diputació.  
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent de la seva notificació”. 
 
TERCER. Aprovar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases i fixar la dotació pressupostària, d’import cent cinquanta mil 
euros (150.000,00€) amb càrrec a les partides: 305/430/46201: Ajuts a ajuntaments  
xarxa XSLPE, 305/430/46300: Ajuts a mancomunitats membres de la XSLPE, 
305/430/46600:Ajuts a agrupacions de municipis membres de la XSLPE, 
305/430/46700: Ajuts a consorcis membres de la XSLPE i 305/430/48900: Suport a 
ONL membres de la XSLPE, d'acord la naturalesa de l'ens que presenta la 
sol·licitud. 
 
QUART. Comunicar l’adopció d’aquest acord a l’àrea d'Intervenció de Fons de la  
Diputació de Girona per al seu coneixement i efectes. 
 
CINQUÈ. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit 
que durant el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament. 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de 
les bases, es procedirà a suspendre la tramitació de la convocatòria si com a 
conseqüència de la resolució de les al·legacions es modifiquessin les bases. 
 
SISÈ. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord, per a resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria, i en especial per ordenar la publicació íntegra 
de les bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, 
si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.” 
 
El senyor Miquel Noguer comenta que el que s’ha canviat en aquestes bases és 
que la justificació sigui amb accions que es desenvolupin en els diferents mercats. 
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La diputada senyora Pia Bosch manifesta que es congratulen que es faci aquesta 
convocatòria i, simplement com en alguna altra ocasió hem demanat, ens agradaria 
insistir en el tema que les accions de promoció econòmica tan importants i 
prioritàries en aquests moments, es puguin vincular també amb altres accions de 
promoció econòmica que la mateixa Diputació té previst fer des d'altres àmbits, per 
exemple des del Laboratori d'Economia, per tant, insistir en què aquesta 
convocatòria incideixi en l'àmbit d’ajuda als ajuntaments a fer polítiques de 
creixement en la mesura del possible, cosa que pot fer-se des del mateix 
ajuntament, al mateix temps que fem polítiques per pal·liar la crisi; i que es pugui 
coordinar amb les polítiques que s'hagi de fer des d'altres seccions o departaments 
de la Diputació i, insisteixo, especialment el DipLap. Aquesta intervenció serveix per 
aquest punt i per al següent, ja que tenen la mateixa idea; insisteixo en aquesta 
qüestió, reclamat en altres ocasions. 
 
El senyor Noguer respon que tindran en compte aquestes consideracions alhora de 
dissenyar el tema del DipLab. 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
8. PLE37/000005/2013-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Promoció Econòmica (015): Aprovació de les Bases Re guladores del 
programa "Millora de la Competitivitat Territorial"  i de la convocatòria 
corresponent a l'exercici 2013. 

 
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment l'article 36.1d)  reconeix com a competència la cooperació en 
el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit.   
 
El projecte de Millora de la Competitivitat Territorial és una iniciativa de la Diputació 
de Girona i està cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d'acord a la Resolució del 
SOC, Ref.G-005/12 de concessió de subvenció per a la contractació d'un tècnic/a 
com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local responsable de la implantació 
del projecte, entre altres accions.  
 
La finalitat del projecte és potenciar i millorar els avantatges competitius territorials 
dels municipis de la demarcació de Girona, a partir de la seva detecció i definició.  
 
L’any 2012 es va posar en marxa la primera edició del programa que es va centrar 
exclusivament en els ajuntaments de menys de 2000 habitants que no disposaven 
de personal tècnic de promoció econòmica i que no pertanyien a la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. En l’anterior 
exercici, s’han intervingut un total de 15 ajuntaments i l’assessorament  s’ha 
realitzat preferentment en els següents àmbits:  
- Assessorament en la definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de 
promoció econòmica i desenvolupament local. 
- Dinamització de l’activitat comercial i dels mercats municipals 
- Promoció del territori a partir de recursos culturals i naturals. 
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A l’edició d’enguany, es vol ampliar l’àmbit d’actuació i els destinataris potencials 
seran els ajuntaments que no disposin de personal tècnic de promoció econòmica, i 
que no pertanyin a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica de la 
Diputació independentment del nombre d’habitants. En xifres, podem dir, que en 
aquest any 2013 el programa s’adreçarà a 174 ajuntaments que representen el 79% 
del total de la província. 
 
Per tot això, i atès que la Secretaria general de la corporació n’ha emès un informe 
favorable, la corporació a proposta de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i 
Noves Tecnologies per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores per a la prestació del servei  
d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i desenvolupament 
local del programa “millora de la competitivitat territorial” de la demarcació de 
Girona que es transcriu literalment tot seguit: 
“BASES REGULADORES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  
D’ASSESSORAMENT TÈCNIC EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL PROGRAMA “MILLORA DE LA 
COMPETITIVITAT TERRITORIAL” DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA. 
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment l'article 36.1d)  reconeix com a competència la cooperació en 
el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit.   
El projecte de Millora de la Competitivitat Territorial és una iniciativa de la Diputació 
de Girona i està cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d'acord a la Resolució del 
SOC, Ref.G-005/12 de concessió de subvenció per a la contractació d'un tècnic/a 
com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local responsable de la implantació 
del projecte, entre altres accions.  
La finalitat del projecte és potenciar i millorar els avantatges competitius territorials 
dels municipis de la demarcació de Girona, a partir de la seva detecció i definició.  
L’any 2012 es va posar en marxa la primera edició del programa que es va centrar 
exclusivament en els ajuntaments de menys de 2000 habitants que no disposaven 
de personal tècnic de promoció econòmica i que no pertanyien a la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. En l’anterior 
exercici, s’han intervingut un total de 15 ajuntaments i l’assessorament  s’ha 
realitzat preferentment en els següents àmbits:  
Assessorament en la definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de 
promoció econòmica i desenvolupament local. 
Dinamització de l’activitat comercial i dels mercats municipals 
Promoció del territori a partir de recursos culturals i naturals. 
A l’'edició d’enguany, es vol ampliar l’àmbit d’actuació i els destinataris potencials 
seran els ajuntaments que no disposin de personal tècnic de promoció econòmica, i 
que no pertanyin a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica de la 
Diputació independentment del nombre d’habitants. En xifres, podem dir, que en 
aquest any 2013 el programa s’adreçarà a 174 ajuntaments que representen el 79% 
del total de la província.   
A tal efecte, l’Àrea de Promoció Econòmica ha elaborat aquestes bases per regular 
la prestació del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica 
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i desenvolupament local del programa “millora de la competitivitat territorial” de la 
demarcació de Girona. 
1. Objecte i naturalesa 
La prestació del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica 
i desenvolupament local per a la millora de la competitivitat territorial dels municipis 
gironins. 
El servei ofereix assistència tècnica als ajuntaments de la demarcació de Girona en 
matèria de promoció econòmica i desenvolupament local preferentment en els 
següents àmbits: 
Assessorament en la definició de les línies bàsiques d'actuació en matèria de 
promoció econòmica i desenvolupament local.  
Dinamització de l'activitat comercial i dels mercats municipals.  
Promoció del territori a partir dels recursos naturals i culturals.  
Suport per a la creació d'espais de cooperació publicoprivada en l'àmbit de la 
promoció econòmica del territori. 
Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació com d’altres 
entitats i organismes en relació a la petició de l’ajuntament.   
Plantejament web des del punt de vista de la promoció del territori. 
Informació sobre bones pràctiques recollides a activitats similars. 
Altres temes d'interès per al desenvolupament local.  
L’assessorament es prestarà per l’equip de professionals experts en planificació i 
gestió de projectes de promoció econòmica i desenvolupament local de l’Àrea de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.  
El servei d’assistència tècnica inclou: 
Primera visita a l’Ajuntament per fer una valoració de la demanda in-situ. 
Dedicació de 25 hores anuals d’assessorament tècnic. (En el còmput s’inclouran 
tant les hores presencials com virtuals)   
Aquest servei no pressuposa cap ajuda econòmica pel municipi sol·licitant. 
2. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases, els ajuntaments que 
compleixin els següents requisits: 
a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona que no estiguin adherits a la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona. (Ja 
sigui de forma individual o agrupada amb altres municipis). 
b) Que no disposin de personal tècnic de promoció Econòmica. 
3. Sol·licituds i ordre d’atenció. 
Les sol·licituds s'hauran de presentar en el registre General de la Diputació de 
Girona (Pujada de Sant Martí, número 4 -17004 Girona) amb el model establert a la 
convocatòria. 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini que s'estableixi en les 
convocatòries anuals corresponents. 
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d'aquestes bases. 
L’ordre d’atenció de les sol·licituds serà el següent: 
1) Les sol·licituds presentades i no ateses en anteriors convocatòries. 
2) Les sol·licituds presentades en les corresponents convocatòries  s’atendran per 
rigorós ordre d’entrada al registre General de la Diputació de Girona i tindran 
prevalença els ajuntaments que no hagin obtingut la prestació del servei en 
anteriors convocatòries. 
L’atenció de les sol·licituds quedarà supeditada a la suficiència dels recursos 
humans existents a l’Àrea de Promoció Econòmica. 
4. Instrucció i resolució de les sol·licituds presentades 
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La instrucció de l’expedient i la proposta de resolució correspon a l'Àrea de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. La resolució de cadascuna de les 
sol·licituds s’aprovarà per Decret de Presidència.   
5. Vigència 
Aquestes bases entraran en vigor a partir de la data de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i tindran vigència indefinida.  
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de 
les bases, es procedirà a suspendre la tramitació de la convocatòria si com a 
conseqüència de la resolució de les al·legacions es modifiquessin les bases. 
Podrà acordar-se la seva suspensió, modificació o derogació en el supòsit de la 
modificació o finalització del programa i de les accions de suport que promou, en els 
termes que estableixi l’òrgan competent per acordar-ho. 
Són causes de resolució anticipada de la prestació del servei: 
L'acord mutu de les parts 
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material 
L'incompliment greu i manifest de les bases o de la convocatòria corresponent per 
part de l'ens participant. 
6. Interpretació de les bases 
La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona.” 
 
SEGON. Aprovar la convocatòria 2013 per a la prestació del servei 
d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i desenvolupament 
local del programa “millora de la competitivitat territorial” de la demarcació de 
Girona que es transcriu literalment tot seguit: 
“CONVOCATÒRIA 2013 PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ASSESSORAMENT TÈCNIC EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I EL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL PROGRAMA “MILLORA DE LA 
COMPETITIVITAT TERRITORIAL” DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA. 
1. Objecte 
La prestació del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica 
i desenvolupament local per a la millora de la competitivitat territorial dels municipis 
gironins. 
El servei ofereix assistència tècnica als ajuntaments de la demarcació de Girona en 
matèria de promoció econòmica i desenvolupament local preferentment, en els 
següents àmbits: 
Assessorament en la definició de les línies bàsiques d'actuació en matèria de 
promoció econòmica i desenvolupament local.  
Dinamització de l'activitat comercial i dels mercats municipals.  
Promoció del territori a partir dels recursos naturals i culturals.  
Suport per a la creació d'espais de cooperació publicoprivada en l'àmbit de la 
promoció econòmica del territori. 
Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació com d’altres 
entitats i organismes en relació a la petició de l’ajuntament.   
Plantejament web des del punt de vista de la promoció del territori. 
Informació sobre bones pràctiques recollides d’activitats similars. 
Altres temes d'interès per al desenvolupament local.  
L’assessorament es prestarà per l’equip de professionals experts en planificació i 
gestió de projectes de promoció econòmica i desenvolupament local de l’Àrea de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.  
El servei d’assistència tècnica inclou: 
Primera visita a l’Ajuntament per fer una valoració de la demanda in-situ. 
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Dedicació de 25 hores anuals d’assessorament tècnic. (En el còmput s’inclouran 
tant les hores presencials com virtuals)  
Aquest servei no pressuposa cap ajuda econòmica pel municipi sol·licitant. 
2. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases, els ajuntaments que 
compleixin els següents requisits: 
a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona que no estiguin adherits a la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona. (Ja 
sigui de forma individual o agrupada amb altres municipis). 
b) Que no disposin de personal tècnic de promoció Econòmica. 
3. Sol·licituds i documentació a presentar 
Les sol·licituds s'hauran de presentar en el registre General de la Diputació de 
Girona (Pujada de Sant Martí, número 4 -17004 Girona) mitjançant model 
normalitzat que es trobarà disponible a la web www.ddgi.cat de la Diputació de 
Girona acompanyada de la següent documentació:   
Certificat de l'acord de l'òrgan de govern competent aprovatori de la sol·licitud de 
prestació del servei. 
Els ens locals participants en la convocatòria formalitzaran, en el model normalitzat, 
les declaracions de no comptar amb tècnic de promoció econòmica i de no formar 
part de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la diputació 
de Girona.   
4. Termini de presentació 
El termini de presentació començarà el dia següent a la data de publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 30 de juny de 2013. 
5. Termini de resolució i notificació 
L’Àrea de Promoció econòmica procedirà  a la valoració individual de les sol·licituds 
que es vagin presentant d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria i 
s’aniran aprovant individualment per Decret de Presidència, amb trasllat a 
l’ajuntament peticionari.”  
 
TERCER. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir 
a l’execució del present acord, per a resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria, i en especial per ordenar la publicació íntegra 
de les bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, 
si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
9. PLE37/000006/2013-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Recursos Humans (012): Modificar la relació de lloc s de treball i rectificar 
un error de la plantilla de la Diputació de Girona per a l'any 2013 

 
El senyor Miquel Noguer manifesta que a la proposta de la Comissió informativa s’hi 
ha afegit un paràgraf tant a la part expositiva com a la dispositiva, un afegitó que es 
va dir en la Junta de Portaveus, és un error material referent a la major dedicació 
del lloc de treball de lletrat/da. Així doncs, la proposta queda redactada de la 
manera següent: 
 
“La Disposició addicional 2a de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, d'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic estableix en la seu apartat 5è que el concurs és el sistema normal 
de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter 
estatal, mentre que la provisió mitjançant lliure designació és el sistema excepcional 
de provisió.  
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En desenvolupament d'aquesta previsió de la norma bàsica estatal, el Decret 
195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic 
del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de 
Catalunya, en el seu article 13, estableix també que els llocs de treball reservats a 
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal es proveiran per concurs de 
mèrits, que serà el sistema normal de provisió. En termes idèntics s'expressa 
l'article 10 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juny, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 
 
L'article 18 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, també especifica que els mèrits 
específics dels concursos ordinaris de Catalunya, que són aquells directament 
relacionats amb les característiques del lloc de treball i les funcions corresponents 
que garanteixin la idoneïtat del candidat per al seu exercici, així com els cursos de 
formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb aquestes 
característiques i funcions, han de formar part de la descripció de la relació de llocs 
de treball de l'entitat local corresponent.  
 
El lloc de treball de secretari/ària general de la Diputació de Girona, reservat a 
funcionaris d’habilitació estatal, subescala de secretaria, categoria superior, es 
troba vacant des del dia 25 d’octubre de 2012, data en què el Sr. Juan Ignacio Soto 
Valle va cessar en aquest càrrec, per prendre possessió del nou nomenament 
definitiu a l’Ajuntament de Badalona, d’acord amb la resolució GRI/2145/2012, de 
18 d’octubre del Departament de Governació i Relacions Institucionals (DOGC núm. 
6238 de 23 d’octubre de 2012).  
 
D'acord amb la relació de llocs de treball de la Diputació de Girona per a l'any 2013 
aprovada en sessió plenària de 18 de desembre de 2012, en el lloc de treball 
vacant de secretaria general, reservat a funcionaris amb habilitació estatal, consta 
que la forma de provisió és la lliure designació (codi “L”), enlloc del sistema ordinari 
de provisió d'aquests llocs, que és el del concurs (codi “C”).  
 
Per altra banda, i en relació a la plantilla de personal funcionari de la Diputació de 
Girona, aprovada en sessió plenària de 18 de desembre de 2012, s'ha detectat un 
error aritmètic en el còmput d'efectius en l'escala d'Administració General, 
subescala tècnica de Gestió (A2), que consta amb 12 efectius, mentre que en la 
relació de llocs de treball només existeixen 11 llocs de treball corresponents a 
places de funcionaris de grup A2. Aquesta discordança és deguda, doncs, a un 
error matemàtic en el còmput. No obstant, el còmput final d'efectius de la categoria 
de funcionaris continua essent 116, tal com consta en la versió aprovada, ja que el 
còmput global d'efectius funcionaris sí que coincideix amb la realitat.  
 
Pel que fa a la relació de llocs de treball de la Diputació de Girona també s’ha 
detectat un error material en el concepte de major dedicació contingut en el lloc de 
treball de “Lletrat/da”, dependent del Servei Jurídic de l’àrea de Règim econòmic i 
noves tecnologies, en el sentit que l’import ha de ser de 5.677,32 euros (bruts 
anuals) enlloc dels 3.208 euros que consten en l’annex aprovat amb data 18 de 
desembre de 2012. 
 
L’art. 105.2 de la llei 30/1992 de règim jurídic i de procediment administratiu comú, 
que estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. De la mateixa manera, l’art. 74 de la llei 26/2010 de 
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix 



 
 
  
 
 

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

31 

que la competència per rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i 
les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat, que en aquest 
cas és el Ple de la Diputació de Girona. 
 
Per tot l'exposat, el diputat de règim econòmic i noves tecnologies proposa a la 
comissió informativa de Règim econòmic i noves tecnologies que adopti el següent 
ACORD: 
 
PRIMER. MODIFICAR la relació de llocs de treball de la Diputació de Girona, 
aprovada en sessió plenària de 18 de desembre de 2012, en el sentit que el lloc de 
treball de Secretari General consti amb la forma de provisió de concurs - codi “C”. 
En compliment de l'article 18 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es 
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, la relació de mèrits 
específics quedarà incorporada a l'annex que consta a l'expedient. 
 
SEGON. RECTIFICAR l'error aritmètic de la plantilla de funcionaris de la Diputació 
de Girona, aprovada en sessió plenària de 18 de desembre de 2012, en el sentit 
que el nombre d'efectius de l'escala d'Administració General, subescala tècnica de 
Gestió (A2) és d'11 efectius. 
 
TERCER. RECTIFICAR l’error aritmètic de la relació de lloc s treball de la Diputació 
de Girona, aprovada en sessió plenària, de 18 de desembre de 2012, en el sentit 
que l’import del factor de major dedicació dels llocs de treball de “lletrat/da” del 
Servei Jurídic és de 5.677,32 euros bruts anuals. 
 
QUART. PUBLICAR els canvis anteriors al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre'n còpia al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat, en 
compliment amb l’art.28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.” 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
10. PLE37/000007/2013-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Secretaria General (005): Acceptació de la delegaci ó i/o revocació 
acordada per diversos ajuntaments de determinats in gressos de dret 
públic a favor de la Diputació de Girona. 

 
La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut diversos acords plenaris de 
delegació, a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del 
que preveuen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 7 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de 
Municipis Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les 
entitats locals de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin 
delegats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de 
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan 
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d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el de la Comunitat Autònoma.  
 
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, la corporació a proposta de la Comissió informativa de 
Règim Econòmic i Noves Tecnologies per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar la delegació acordada pel Ple dels Ajuntaments que es 
relacionen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que 
s’especifiquen: 
 
Ajuntament de SANT FERRIOL 
 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU 
DE: 
Taxa pels serveis de control, recollida i custòdia d'animals domèstics 
 
Data del plenari: 17 de desembre de 2012 
 
L'esmentada delegació suposa l'ampliació de l'acceptada pel Ple de la Diputació de 
22 de setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 28 de setembre 
de 2009. 
 
Aquesta ampliació té vigència des de l'1 de gener de 2013 
 
Ajuntament de MOLLET DE PERALADA 
 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU 
DE: 
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
 
Data del plenari: 13 de desembre de 2012 
 
Aquesta ampliació té vigència des de l'1 de gener de 2013 
 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
22 de desembre de 2009  i formalitzada en conveni subscrit en data 20 de gener de 
2010. 
 
SEGON. Donar-se per assabentat de la revocació parcial de delegació, de 
l'ajuntament de Beuda, en voluntària de la taxa de subministrament d'aigua . La 
decisió ha estat presa per l'ajuntament  per no disposar de la suficient capacitat 
tècnica ni administrativa per portar a terme la gestió d'aquesta taxa i es veu en 
l'obligació de delegar-ho a PRODAISA, tal com indica l'escrit rebut en data 
3/01/2013 registre d'entrada núm. 88. 
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement. 
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, CULTURAL I D’ACCIÓ SO CIAL 
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11. PLE37/000001/2013-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. L ocal, Cultural i 
d'Acció Social ; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Apro var les 
bases específiques reguladores del programa de coop eració municipal 
de la Diputació de Girona del PUOSC per al període 2013-2016. 

 
Mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya ha aprovat les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya per al període 2013-2016. Aquestes bases inclouen també les 
del programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona, destinat 
al finançament d'inversions municipals en edificis, cementiris i camins municipals, 
inclosa la seva construcció, reparació, rehabilitació o millora. 
 
Atès que es considera convenient l'aprovació expressa per part d'aquesta Diputació 
de les bases del seu programa de cooperació municipal inclòs en el Pla únic 
d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, 
 
D'acord amb els antecedents, la corporació a proposta de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, Cultural i d'Acció Social per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les bases específiques del programa de cooperació municipal de la 
Diputació de Girona del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-
2016, segons el text que es transcriu a continuació:  
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓ 
MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA INCLÒS EN EL PLA ÚNIC D'0BRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2013-16. 
1. Aquestes bases tenen per objecte la regulació del Programa específic de 
cooperació municipal dins el PUOSC per al quadrienni 2013-2016, destinat a 
l’atorgament d’ajuts econòmics per finançar actuacions de competència municipal 
del tipus detallat en la base sisena i que no estiguin iniciades o executades abans 
de la data de l’aprovació. 
2. Destinataris: solament poden gaudir de subvenció els ajuntaments dels municipis 
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona. 
3. La vigència del Programa es refereix al quadrienni 2013-2016 i s’executa en els 
diferents programes (plans) anuals que el componen. 
4. El finançament del Programa ve determinat per les aportacions de la Diputació, 
dels ens beneficiaris i, si escau, de fons del mateix Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya. 
5. La Diputació destina al finançament del Programa específic, d’acord amb la 
Generalitat de Catalunya i en el marc de la Comissió de Cooperació Local de 
Catalunya, un import de setze milions d’euros per al període 2013-16. 
6. Les actuacions objecte d’ajut són les inversions en edificis, cementiris i camins 
municipals, inclosa la construcció, reparació, rehabilitació o millora. En camins 
municipals només se subvencionen les obres de construcció, millora i reparació que 
disposin del projecte tècnic corresponent. Es poden subvencionar les despeses de 
redacció de projectes però no se subvencionen els honoraris corresponents a la 
direcció de les obres. 
7. El Programa específic es redacta i aprova tenint en compte les peticions 
presentades en la convocatòria única del PUOSC i la prioritat assenyalada pels 
ajuntaments. Les ajudes que es concedeixen a cada ajuntament en aquest 
Programa específic han de ser aprovades pel Ple de la Diputació i es refereixen a 
tota la durada del Programa, distribuït per anualitats, amb les limitacions següents: 



 
 
  
 
 

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

34 

a) Les subvencions a càrrec del Programa específic no excedeixen dels 
percentatges següents, calculats sobre el pressupost de les inversions 
subvencionades: 
Tram de població  Percentatge 
fins a 1.000 habitants  fins al 95% 
De 1.001 a 2.000 habitants  fins al 90% 
De 2.001 a 5.000 habitants  fins al 80% 
De 5.001 a 10.000 habitants  fins al 75% 
De 10.001 a 20.000 habitants  fins al 70% 
més de 20.000 habitants  fins al 60% 
b) En cap cas les subvencions totals a atorgar a un ajuntament per a tot el 
quadrienni pot excedir els 100.000,00 euros en aquest Programa específic. 
8. Quan la subvenció atorgada inicialment suposi una participació inferior als 
percentatges esmentats en l’apartat a) de la base anterior, i en el cas que es 
produeixin rebaixes en el procediment d’adjudicació, s’aplica el benefici de la 
rebaixa de la licitació a favor de l’aportació municipal fins a arribar a aquells 
percentatges. 
9. El Programa s’executa segons els projectes i estudis reglamentàriament aprovats 
que hagin servit de base per a la seva inclusió. 
10. Correspon als ajuntaments beneficiaris la contractació de les inversions 
subvencionades. Els ajuntaments que no tinguin prou capacitat de gestió poden 
demanar als consells comarcals o, supletòriament, a la Diputació, mitjançant el 
conveni pertinent, l’assistència administrativa, jurídica i tècnica corresponents per a 
la contractació i, si s’escau, la direcció de les obres. 
En tot cas, la responsabilitat de la legalitat de la contractació és exclusiva de l’ens 
contractant. 
11. La contractació de les actuacions s’ha de fer d’acord amb l’establert per la 
legislació de contractes del sector públic i per la normativa patrimonial dels ens 
locals. 
12. Les obres no poden ser contractades mentre no estigui reglamentàriament 
garantit que es disposa de les aportacions econòmiques que en nodreixen el 
finançament, i dels terrenys, autoritzacions i concessions administratives 
necessàries per a l’inici, execució i posada en servei. 
13. Les inversions han d’adjudicar-se i executar-se en els mateixos terminis que 
estableixin les bases d’execució del PUOSC. 
14. Les dades d’adjudicació de les obres es comuniquen a la Direcció General 
d’Administració Local per tal que aquesta estableixi el finançament consolidat, 
indicant l’import a càrrec dels diferents programes del PUOSC en el cas que hi 
concorrin diverses subvencions. 
15. La gestió econòmica i administrativa del programa la du a terme la Diputació de 
Girona, llevat que es tracti d’actuacions que comptin amb el finançament de la 
Generalitat per a altres programes del PUOSC. En aquest cas, la tramitació la fa 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat, que trasllada a la Diputació 
els documents necessaris perquè efectuï la seva aportació. Quan l’actuació no 
compti amb altres subvencions del PUOSC, la gestió s’efectua en la forma que 
estableixen les bases següents. 
16. Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d’un 
mes l’ajuntament beneficiari no manifesta el contrari, s’entén acceptada la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que l’hi siguin 
d’aplicació. Un cop acceptada cada subvenció, ja sigui de manera expressa, ja sigui 
tàcita, la Diputació fa els pagaments totals o parcials de l’import atorgat en 
proporció als justificants de la despesa que es presentin. No s’efectuaran 
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pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte 
justificatiu corresponent. 
17. La justificació de les subvencions que només comptin amb subvenció d’aquest 
Programa específic es fa directament a la Diputació de Girona i en els models i 
formes que aquesta tingui establerts. El termini per justificar la totalitat de les 
accions subvencionades finalitza als tres mesos de l’establert en les bases del 
PUOSC per a l’acabament de les inversions subvencionades, si bé es poden 
sol·licitar una o més pròrrogues d’acord amb la normativa d’aplicació, que resol la 
Junta de Govern de la Diputació. 
Els ajuntaments beneficiaris poden presentar diferents comptes justificatius parcials 
a mesura que s’executi la despesa subvencionada. 
18. Per tramitar canvis de destinació o introduir modificacions en les actuacions 
subvencionades, cal l’aprovació de la Junta de Govern de la Diputació. En cap cas 
les modificacions poden suposar un canvi de destinació que se separi de l’objecte 
del Programa, ni un increment de la subvenció. 
19. Els ajuntaments beneficiaris han de fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions que siguin objecte de subvenció. En el cas de subvencions per a 
inversions en obres, el contractista adjudicatari ha de col·locar, a càrrec seu, els 
cartells anunciadors corresponents, segons la normativa del PUOSC, incloent-hi el 
logotip de la Diputació de Girona. 
20. La concurrència al Programa determina l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 
21. Per al que no preveuen aquestes bases, s’apliquen supletòriament les bases i la 
resta de normativa del PUOSC i la de les subvencions de la Diputació de Girona.” 
 
Segon. Totes les subvencions previstes en aquestes bases resten condicionades a 
l'existència de crèdit adequat i suficient per cada una de les anualitats. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Intervenció d'aquesta Diputació. 
 
12. PLE37/000002/2013-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. L ocal, Cultural i 

d'Acció Social ; Acció Social (022): Aprovació inicial de les bases  
específiques de subvencions en l'àmbit d'acció soci al i de la 
corresponent convocatòria per a l'anualitat 2013. 

 
L’article 10 de la Llei 8/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
determina que l’Administració Local i les altres d'administracions públiques 
ajustaran les seves relacions recíproques als deures d’informació mútua, 
col·laboració, coordinació i respecte mutu als àmbits competencials respectius. En 
igual sentit l’article 144 de la Refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, expressa aquests 
principis que informen les relacions interadministratives.  
 
Tanmateix, l’article 36 de la Llei de Bases del Règim Local confereix a les 
Diputacions la competència instrumental d’assistència i cooperació a la prestació de 
serveis de caràcter municipal i supramunicipal, amb els principis de major eficàcia i 
economia en la seva prestació efectiva.  
 
De conformitat amb allò previst per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, s’han elaborat les bases específiques i la corresponent 
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convocatòria de subvencions per a projectes d’acció social per ajuntaments, 
entitats; manteniment de centres municipals d'adults i centres d'educació especial; 
per a la cooperació al desenvolupament de la Secció d’Acció Social. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, la corporació a proposta de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social per unanimitat 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de subvencions 
d’Acció Social de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social de la 
Diputació de Girona segons el text que es transcriu tot seguit:  
”BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A 
PROJECTES D’ACCIÓ SOCIAL A L’ÀMBIT DE LES COMARQUES GIRONINES 
ADREÇADES A AJUNTAMENTS I ENTITATS SENSE FINALITATS 
LUCRATIVES1. Objecte Regular les subvencions que concedeix la Diputació de 
Girona als ajuntaments i a les entitats sense finalitats lucratives per a projectes 
d’acció social a l’àmbit de les comarques gironines. 2. Naturalesa i forma de 
concessió 2.1. Les subvencions objecte de les presents bases tenen caràcter 
discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot 
moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació o en aquestes bases. No generen cap dret per a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent. 2.2. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència 
competitiva, mitjançant el sistema de concurs. 3. Destinataris 3.1. Poden concórrer 
a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i les 
entitats sense finalitats lucratives amb domicili social i fiscal a les comarques 
gironines, que tinguin per finalitat realitzar actuacions en l'àmbit del benestar social i 
que compleixin les condicions que s’especifiquen en aquestes bases. 3.2. Cada 
peticionari podrà presentar un únic projecte per a l’àmbit que fixen aquestes bases. 
4. Conceptes subvencionables 4.1 Es consideren despeses subvencionables 
aquelles que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte 
d’aquestes bases i, concretament: 4.1.1- Activitats inclusives adreçades a col·lectius 
vulnerables. 4.1.2- Accions comunitàries i lluita contra l'exclusió social. 4.1.3- El 
foment de la inserció sociolaboral de persones en situació de risc i/o exclusió social. 
No seran subvencionables les activitats culturals, casals, activitats de les Ampa’s i 
activitats lúdiques. També quedaran exclosos els projectes que concorrin a les 
convocatòries de Dipsalut. Són despeses subvencionables aquelles que 
corresponen a la despesa corrent necessària per a la realització dels projectes 
presentats. La despesa a justificar ha d'haver estat executada en el transcurs de 
l'any d'aprovació de la convocatòria (exceptuant el mes de desembre) tan sols 
s'acceptaran fora de l'any natural les despeses que hagin estat pressupostades 
corresponents al mes de desembre de l'any anterior de la convocatòria. 5. 
Sol·licituds 5.1 La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que 
estableixi la corresponent convocatòria, omplint el model normalitzat disponible a la 
web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). L’imprès de sol·licitud es pot 
presentar telemàticament, o bé al Registre General de la Diputació de Girona 
(pujada de Sant Martí, 4 – 17004 Girona), així com per qualsevol dels mitjans que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 5.2. Juntament 
amb la sol·licitud estandarditzada cal adjuntar la següent documentació: - Projecte 
pel que es sol·licita l’ajut. - En el cas de les entitats, còpia dels estatuts si han estat 
modificats respecte els anys anteriors. 5.3. Si és el primer cop que es demana ajut 
a la Diputació, cal presentar: - La Fitxa d’Alta de Creditor, degudament emplenada, 
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amb la conformitat de l’entitat bancària i còpia del NIF. - En el cas de les entitats, 
còpia dels estatuts. 5.4 Tota la documentació complementària ha de ser original o 
fotocòpia compulsada. 5.5 L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de 
documentació requerida, s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de l’endemà 
de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva 
sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a 
l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. Si l’últim dia de la presentació de la 
documentació complementària o d’esmena de defectes coincideix en dissabte, el 
termini finalitzarà el següent dia hàbil. 6. Criteris de valoració 6.1. Els criteris que 
serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:  

criteris puntuació màxima 
Tipus d’entitat/associació peticionària: 

- Ens locals 50 
- Entitats sense finalitats lucratives 40 

 
Aspectes qualitatius dels projectes: 
Adequació de les propostes a les necessitats 
detectades Fins a 20 

Plantejaments estructurats per tal de donar 
resposta a les demandes socials Fins a 20 

Concreció dels objectius i estratègies Fins a 10 
Efectes del projecte en l’entorn (mecanismes 
d’avaluació, durabilitat, població destinatària)  Fins a 20 

Pertinença al territori (per ONL'S) Fins a 5 

Diversificació de les fonts de finançament del 
projecte  
1 font 
2 fonts 
3 fonts 
4 fonts 
5 fonts o més 

Fins a 4 
0 
1 
2 
3 
4 

6.2. La puntuació mínima per tenir dret a rebre un ajut econòmic és de 75 punts. 7. 
Import de la subvenció 7.1 Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de 
valoració establerts. Segons la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la 
dotació pressupostària que s’estableix a la convocatòria, es concretarà el 
percentatge d'aportació i l’import de la subvenció. El màxim que es concedirà seran 
15.000,00€ per projecte. 7.2 El percentatge de finançament podrà ser fins el 100%. 
8. Instrucció de l’expedient 8.1. La instrucció del procediment de concessió 
d’aquestes subvencions correspon a la  Secció d’Acció Social de la Diputació de 
Girona, sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. 8.2. La 
proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora. 8.3. La Junta de Govern 
de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a la resolució del procediment 
d’atorgament de les subvencions. 9. Composició de la Comissió Qualificadora La 
Comissió Qualificadora estarà formada per: Presidenta: Diputada delegada d’Acció 
Social Vocals: Secretari general o persona en qui delegui. Interventor o persona en 
qui delegui. Cap de la Secció d’Acció Social Tècnic/a de suport 10. Termini de 
resolució i notificació 10.1. La Junta de Govern ha d’adoptar la corresponent 
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resolució en el termini màxim de sis mesos que computen a partir de la publicació 
de la convocatòria corresponent, sense perjudici que aquesta posposi els efectes a 
una data posterior 10.2. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu. 10.3. La resolució s’ha de notificar a tots els 
beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies comptats 
des de la data d’adopció de la mateixa i haurà d’incloure, per a cada subvenció 
atorgada, el pressupost subvencionable, la subvenció atorgada, l’import a justificar i 
el percentatge de subvenció. 11. Acceptació Per a l’efectivitat de la subvenció cal 
que el beneficiari accepti, sense reserves, la subvenció i les condicions amb les 
quals s’ha concedit. A aquests efectes, la signatura del justificant de recepció, per 
mitjà del qual es comunica al beneficiari la concessió de l’ajut és suficient, sempre 
que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes. 12. Obligacions 
del beneficiari 12.1. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 12.2. Justificar el 
compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. 
12.3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan 
pertinent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin 
dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors. 12.4. Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas abans 
de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 12.5. Disposar dels 
llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats 
d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques. 12.6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació 
dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de 
les actuacions de comprovació i control. 12.7. Fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels 
programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. 
12.8. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l'actuació objecte de la 
subvenció. 13. Justificació i pagament 13.1 El termini màxim per justificar l’objecte 
subvencionat es determinarà en la convocatòria corresponent. Es considera 
despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst encara que no hagi 
estat efectivament pagada anteriorment a l’acabament del període de justificació. La 
documentació que cal presentar és la següent: - El compte justificatiu simplificat, 
degudament emplenat, segons el model normalitzat. (www.ddgi.cat/documentació) 
A més de la documentació anterior, cal aportar, la documentació complementària 
següent: - Una memòria justificativa que ha d'acreditar la realització del projecte 
sol·licitat i constar de les següents parts: 1. Nombre total de beneficiaris 2. Nombre 
total de professionals 3. Descripció de les activitats realitzades 4. Avaluació del grau 
de compliment dels objectius. 5. Mecanismes de seguiment i difusió. Cal justificar 
mitjançant la presentació de la memòria la realització del projecte d'acord amb el 
projecte presentat en la sol·licitud i l'execució total del pressupost. 13.2 L'import a 
justificar serà el doble de l'import concedit en aquelles subvencions que es doni un 
percentatge igual o inferior al 50% i s'haurà de justificar la totalitat del pressupost 
quan el percentatge de finançament sigui superior al 50%.  La Diputació es reserva 
el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de les despeses 
justificades. 13.3 En el cas que el projecte o el pressupost es modifiqui caldrà 
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sol·licitar una reformulació de la sol·licitud que es podrà fer fins el 31 d'octubre de 
l'any de la convocatòria. 13.4 En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot 
l’import, es lliurarà la quantitat que resulti d'aplicar el percentatge establert en la 
corresponent resolució d'atorgament sempre que s'hagi acomplert l'objectiu de la 
subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s'ha 
de justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l'import no justificat. 
En ambdós casos es procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al 
que efectivament hagi estat justificat correctament. Es lliurarà la quantia que resulti 
d’aplicar el percentatge  establert en la corresponent resolució d’atorgament. 13.5 
Les entitats sense finalitats lucratives no podran subcontractar l'execució total de 
l'activitat subvencionada. En el cas dels ajuntaments, sempre que la comissió 
qualificadora ho aprovi s'acceptarà la subcontractació total o parcial de l'activitat. 
13.6 Queda prohibit concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones vinculades a l'entitat beneficiària.  14. Modificació i 
nul·litat 14.1 Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les 
subvencions, s’estarà al que disposa l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 14.2 El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini 
fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. La 
Diputació ha d’atorgar o desestimar la proposta, d'acord amb el que preveu 
l'Ordenança general de subvencions. 14.3 La subvenció es modificarà d'ofici en els 
casos previstos en l'ordenança general de subvencions i, en tot cas: - En cas que el 
beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que 
estableixi l’acord de resolució. - En cas que el beneficiari presenti un compte 
justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar. En ambdós casos es 
procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament 
hagi estat justificat correctament. 14.4 L’òrgan competent resoldrà les 
modificacions, així com els recursos que s’interposin. 15. Compatibilitat de les 
subvencions. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals, amb l’excepció dels ajuts que s’obtinguin de la Diputació de Girona, 
o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La suma de 
la subvenció per part de la Diputació de Girona amb el finançament que tingui el 
beneficiari per aquesta subvenció no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada 16. Verificació i control Les subvencions atorgades per la Diputació 
de Girona estan sotmeses a verificació i control segons el que estableix 
l'Ordenança General de Subvencions. 17. Reintegrament de les subvencions Els 
supòsits i procediment de reintegrament es regulen en l'Ordenança General de 
Subvencions 18. Règim Jurídic En tot allò que no prevegin aquestes bases és 
aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i la 
resta de normativa concordant. 19. Vigència La vigència d’aquestes bases és 
indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. Disposició addicional primera La 
Junta de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a promoure les 
corresponents convocatòries de concurs públic, amb subjecció a les presents 
bases. Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i 
igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
Disposició addicional segona En el supòsit que es formulin al·legacions durant el 
termini d'informació pública de les bases o una vegada aprovades definitivament 
s'hi interposi recurs, el president de la Diputació serà l'òrgan competent per 
resoldre'l, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de 
la convocatòria corresponent, en el cas que la resolució de les al·legacions impliqui 
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modificació del text de les bases, es procedirà a la suspensió de la tramitació de la 
convocatòria.” 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL 
FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT DELS CENTRES 
MUNICIPALS DE FORMACIÓ D’ADULTS DE LES COMARQUES GIRONINES 1. 
Objecte Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona en concepte 
de transferències corrents, dins l’àmbit de la seva competència, pel que fa al 
finançament de despeses de manteniment dels centres municipals de formació 
bàsica d’adults que imparteixen ensenyaments reglats. 2. Naturalesa i forma de 
concessió 2.1 Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter 
discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot 
moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació o en aquestes bases. No generen cap dret per a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no s’hi poden al·legar com a 
precedent. 2.2 Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència 
competitiva, mitjançant el sistema de concurs. 3. Destinataris 3.1 Poden concórrer a 
la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments de les 
comarques de Girona, amb un cens de població inferior a 20.000 habitants, que 
compleixin les condicions que s’especifiquen en aquestes bases. 3.2 Cada 
peticionari podrà presentar un sol projecte per a l’àmbit que fixen aquestes bases. 
Només es concedirà una subvenció a cada ajuntament sol·licitant. 4. Conceptes 
subvencionables 4.1 Es consideren despeses subvencionables les derivades del 
manteniment dels centres municipals de formació de persones adultes i, 
concretament: llum, aigua, calefacció, neteja i consergeria. 4.2 Són despeses 
subvencionables aquelles que corresponen únicament a la despesa corrent 
necessària per al manteniment del centre on es desenvolupa l'activitat 
subvencionada . La despesa a justificar ha d'haver estat executada en el transcurs 
de l'any d'aprovació de la convocatòria (exceptuant el mes de desembre) tan sols 
s'acceptaran fora de l'any natural les despeses que hagin estat pressupostades 
corresponents al mes de desembre de l'any anterior de la convocatòria. 5. 
Sol·licituds 5.1 La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que 
estableixi la corresponent convocatòria, emplenant el model normalitzat disponible a 
la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). L’imprès de sol·licitud es pot 
presentar telemàticament, o bé al Registre General de la Diputació de Girona 
(pujada de Sant Martí, 4 – 17004 Girona), així com per qualsevol dels mitjans que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 5.2. Juntament 
amb la sol·licitud estandarditzada cal adjuntar la següent documentació: –
Descripció de les activitats del centre 5.3. Si és el primer cop que es demana ajut a 
la Diputació, caldrà presentar: - La Fitxa d’Alta de Creditor, degudament emplenada, 
amb la conformitat de l’entitat bancària i còpia del NIF. 5.4 Tota la documentació 
complementària ha de ser original o fotocòpia compulsada. 5.5 L’esmena de 
defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida, s’ha de realitzar, 
després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 
15 dies hàbils des de l’endemà de la seva notificació. Si transcorregut aquest 
termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que 
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de 
dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, 
i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. Si l’últim dia de la presentació 
de la documentació complementària o d’esmena de defectes coincideix en dissabte, 
el termini finalitzarà el següent dia hàbil. 6. Criteris de valoració 6.1. Els criteris que 
serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:  
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En base a la població del municipi on està ubicat el centre de formació 
d’adults i a l’escalat següent: 
Municipis de menys de 5.000 habitants 30 punts 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 20 punts 
Municipis de més de 10.001 habitants 10 punts 

7. Import de la subvenció 7.1 Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. Segons la qualificació aconseguida, el pressupost presentat 
i la dotació pressupostària que s’estableix a la convocatòria, es concretarà el 
percentatge d'aportació i l’import de la subvenció. El màxim que es concedirà seran 
10.000,00 € per projecte. 7.2 El percentatge de de finançament podrà ser fins el 
100%. 8. Instrucció de l’expedient 8.1 La instrucció del procediment de concessió 
d’aquestes subvencions correspon al Servei d’Acció Social, sense perjudici de les 
delegacions que es considerin oportunes. 8.2. La proposta de resolució, l’elabora la 
Comissió Qualificadora. 8.3 La Junta de Govern de la Diputació de Girona és 
l’òrgan competent per a la resolució del procediment d’atorgament de les 
subvencions. 9. Composició de la Comissió Qualificadora La Comissió 
Qualificadora estarà formada per: Presidenta: Diputada delegada d’Acció Social 
Vocals: Secretari general o persona en qui delegui. Interventor, o persona en qui 
delegui. Cap de la Secció d’Acció Social 10. Termini de resolució i notificació 10.1 
La Junta de Govern haurà d’adoptar la corresponent resolució en el termini màxim 
de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, sense 
perjudici que aquesta en posposi els efectes a una data posterior. 10.2. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 10.3. 
La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el 
termini màxim de deu dies comptats des de la data d’adopció de la mateixa i haurà 
d’incloure, per a cada subvenció atorgada, el pressupost subvencionable, la 
subvenció atorgada, l’import a justificar i el percentatge de subvenció. 11. 
Acceptació Perquè la subvenció sigui efectiva cal que el beneficiari accepti, sense 
reserves, tant la subvenció com les condicions amb què s’ha concedit. A aquests 
efectes, la signatura del justificant de recepció, per mitjà del qual es comunica al 
beneficiari la concessió de l’ajut és suficient, sempre que aquest no al·legui res en 
contra en el termini d’un mes. 12. Obligacions del beneficiari 12.1 Complir l’objectiu, 
executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la 
concessió de les subvencions. 12.2 Justificar el compliment dels requisits i de les 
condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. 12.3 Sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan pertinent, si escau, i a 
qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans 
de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 12.4 Comunicar a la 
Diputació en qualsevol moment i, en tot cas abans de la justificació de l’aplicació 
dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin 
les activitats subvencionades. 12.5 Disposar dels llibres comptables, registres 
diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació 
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els 
estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores 
específiques. 12.6 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control. 12.7 Fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, acció publicitària o difusió 
dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. 
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12.8 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
12.9 Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la 
declaració responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l'actuació objecte de la 
subvenció. 13. Justificació i pagament 13.1 El termini màxim per justificar l’objecte 
subvencionat es determinarà en la convocatòria corresponent. Es considera 
despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst encara que no hagi 
estat efectivament pagada anteriorment a l’acabament del període de justificació. La 
documentació que cal presentar és la següent: - El compte justificatiu simplificat, 
degudament emplenat, segons el model normalitzat. (www.ddgi.cat/documentació) 
A més de la documentació anterior, cal aportar, la documentació complementària 
següent: - Una memòria justificativa amb el detall del nombre d’usuaris inscrits al 
centre i les activitats de formació que s'hi realitzen. 13.2 Quan el pressupost que 
presentin sigui superior a 30.000,00€ es fixarà aquesta xifra com a màxim a 
justificar, en el cas que el pressupost sigui inferior, s'haurà de justificar la totalitat 
del pressupost presentat. La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari 
les factures acreditatives de les despeses justificades. 13.3 En el cas que el 
projecte o el pressupost es modifiqui caldrà sol·licitar una reformulació de la 
sol·licitud que es podrà fer fins el 31 d'octubre de l'any de la convocatòria. 13.4 En 
cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import, es lliurarà la quantitat 
que resulti d'aplicar el percentatge establert a la corresponent resolució 
d'atorgament sempre que s'hagi acomplert l'objectiu de la subvenció. La presentació 
del compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar comportarà la 
renúncia del beneficiari a percebre l'import no justificat. En ambdós casos es 
procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament 
hagi estat justificat correctament. Es lliurarà la quantia que resulti d’aplicar el 
percentatge  establert en la corresponent resolució d’atorgament. 13.5 En cap cas, 
es permet la subcontractació total del servei. 13.6 Queda prohibit concertar 
l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculades 
a l'entitat beneficiària. 14. Modificació i nul·litat 14.1 Respecte a la possibilitat de 
modificació o anul·lació de les subvencions, s’estarà al que disposa l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 14.2 El beneficiari pot demanar, 
abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat 
del que tingui establert. La Diputació ha d’atorgar o desestimar la proposta, d'acord 
amb el que preveu l'Ordenança general de subvencions. 14.3 La subvenció es 
modificarà d'ofici en els casos previstos en l'ordenança general de subvencions i, en 
tot cas: - En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució. - En cas que el beneficiari 
presenti un compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar. En 
ambdós casos es procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al 
que efectivament hagi estat justificat correctament. 14.4 L’òrgan competent resoldrà 
les modificacions, així com els recursos que s’interposin. 15. Compatibilitat de les 
subvencions La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals, amb l’excepció dels ajuts que s’obtinguin de la Diputació de Girona, 
o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La suma de 
la subvenció per part de la Diputació de Girona amb el finançament que tingui el 
beneficiari per aquesta subvenció no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada 16. Verificació i control Les subvencions atorgades per la Diputació 
de Girona estan sotmeses a verificació i control segons el que estableix 
l'Ordenança General de Subvencions. 17. Reintegrament de les subvencions Els 
supòsits i procediment de reintegrament es regulen en l'Ordenança General de 
Subvencions 18. Règim Jurídic En tot allò que no prevegin aquestes bases és 
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aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i la 
resta de normativa concordant. 19. Vigència La vigència d’aquestes bases és 
indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. Disposició addicional primera La 
Junta de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a promoure les 
corresponents convocatòries de concurs públic, amb subjecció a les presents 
bases. Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i 
igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
Disposició addicional segona En el supòsit que es formulin al·legacions durant el 
termini d'informació pública de les bases o una vegada aprovades definitivament 
s'hi interposi recurs, el president de la Diputació serà l'òrgan competent per 
resoldre'l, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de 
la convocatòria corresponent, en el cas que la resolució de les al·legacions impliqui 
modificació del text de les bases, es procedirà a la suspensió de la tramitació de la 
convocatòria.” 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL 
FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT DELS CENTRES DOCENTS 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL DE LES COMARQUES GIRONINES ADREÇADES A 
AJUNTAMENTS I ENTITATS SENSE FINALITATS LUCRATIVES 1. Objecte 
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona en concepte de 
transferències corrents, dins l’àmbit de la seva competència, pel que fa al 
finançament de despeses de manteniment dels centres docents d’educació especial 
de la demarcació de Girona. 2. Naturalesa i forma de concessió 2.1 Les 
subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes 
previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació o en aquestes bases. No generen cap dret per a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no s’hi poden al·legar com a precedent. 2.2 Les 
subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el 
sistema de concurs. 3. Destinataris 3.1 Poden concórrer a la convocatòria de les 
subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i les entitats sense finalitats 
lucratives de les comarques gironines que gestionin centres docents d’educació 
especial que s’especifiquen en aquestes bases.  3.2 Cada peticionari podrà 
presentar un únic projecte per a l’àmbit que fixen aquestes bases. Es concedirà una 
sola subvenció per centre. 4. Conceptes subvencionables 4.1 Es consideren 
despeses subvencionables les derivades del manteniment dels centres docents 
d’educació especial i, concretament: llum, aigua, calefacció, neteja i consergeria. 
4.2 Són despeses subvencionables aquelles que corresponen únicament a la 
despesa corrent necessària per al manteniment del centre on es desenvolupa 
l'activitat subvencionada . La despesa a justificar ha d'haver estat executada en el 
transcurs de l'any d'aprovació de la convocatòria (exceptuant el mes de desembre) 
tan sols s'acceptaran fora de l'any natural les despeses que hagin estat 
pressupostades corresponents al mes de desembre de l'any anterior de la 
convocatòria. 5. Sol·licituds 5.1 La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el 
termini que estableixi la corresponent convocatòria, emplenant el model normalitzat 
disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). L’imprès de sol·licitud 
es pot presentar telemàticament, o bé al Registre General de la Diputació de Girona 
(pujada de Sant Martí, 4 – 17004 Girona), així com per qualsevol dels mitjans que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 5.2. Juntament 
amb la sol·licitud estandarditzada cal adjuntar la següent documentació: Descripció 
de les activitats del centre En el cas de les entitats, còpia dels estatuts si han estat 
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modificats respecte els anys anteriors. 5.3. Si és el primer cop que es demana ajut 
a la Diputació, caldrà presentar: La Fitxa d’Alta de Creditor, degudament 
emplenada, amb la conformitat de l’entitat bancària i còpia del NIF. En el cas de les 
entitats, còpia dels estatuts 5.4 Tota la documentació complementària ha de ser 
original o fotocòpia compulsada. 5.5 L’esmena de defectes en la sol·licitud o 
l’aportació de documentació requerida, s’ha de realitzar, després del requeriment i 
amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de 
l’endemà de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o 
s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la 
seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a 
l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. Si l’últim dia de la presentació de la 
documentació complementària o d’esmena de defectes coincideix en dissabte, el 
termini finalitzarà el següent dia hàbil. 6. Criteris de valoració 6.1 Els criteris que 
serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents: 

Criteris puntuació màxima 
Tipus d’entitat/associació peticionària: 
- Ens locals 50 
- Entitats sense finalitats lucratives 40 

 
En base a la població del municipi on està ubicat el centre d’educació 
especial i a l’escalat següent: 
Municipis de menys de 5.000 habitants 30 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 20 
Municipis de més de 10.001 habitants 10 

7. Import de la subvenció 7.1 Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. Segons la qualificació aconseguida, el pressupost presentat 
i la dotació pressupostària que s’estableix a la convocatòria, es concretarà el 
percentatge d'aportació i l’import de la subvenció. El màxim que es concedirà seran 
11.000,00 € per projecte. 7.2 El percentatge de finançament podrà ser fins el 100%. 
8. Instrucció de l’expedient 8.1 La instrucció del procediment de concessió 
d’aquestes subvencions correspon a la Secció d’Acció Social, sense perjudici de les 
delegacions que es considerin oportunes. 8.2 La proposta de resolució, l’elabora la 
Comissió Qualificadora. 8.3 La Junta de Govern de la Diputació de Girona és 
l’òrgan competent per a la resolució del procediment d’atorgament de les 
subvencions. 9. Composició de la Comissió Qualificadora La Comissió 
Qualificadora estarà formada per: Presidenta: Diputada delegada d’Acció Social 
Vocals: Secretari general o persona en qui delegui. Interventor, o persona en qui 
delegui. Cap de la Secció d’Acció Social. 10. Termini de resolució i notificació 10.1 
La Junta de Govern haurà d’adoptar la corresponent resolució en el termini màxim 
de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, sense 
perjudici que aquesta en posposi els efectes a una data posterior. 10.2. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu 10.3 La 
resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el 
termini màxim de deu dies comptats des de la data d’adopció de la mateixa i haurà 
d’incloure, per a cada subvenció atorgada, el pressupost subvencionable, la 
subvenció atorgada, l’import a justificar i el percentatge de subvenció. 11. 
Acceptació Perquè la subvenció sigui efectiva cal que el beneficiari accepti, sense 
reserves, tant la subvenció com les condicions amb què s’ha concedit. A aquests 
efectes, la signatura del justificant de recepció, per mitjà del qual es comunica al 
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beneficiari la concessió de l’ajut és suficient, sempre que aquest no al·legui res en 
contra en el termini d’un mes. 12. Obligacions del beneficiari 12.1 Complir l’objectiu, 
executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la 
concessió de les subvencions. 12.2 Justificar el compliment dels requisits i de les 
condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. 12.3 Sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan pertinent, si escau, i a 
qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans 
de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 12.4. Comunicar a 
la Diputació en qualsevol moment i, en tot cas abans de la justificació de l’aplicació 
dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin 
les activitats subvencionades. 12.5 Disposar dels llibres comptables, registres 
diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació 
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els 
estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores 
específiques. 12.6 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control. 12.7 Fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, acció publicitària o difusió 
dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. 
12.8 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
12.9 Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la 
declaració responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l'actuació objecte de la 
subvenció. 13. Justificació i pagament 13.1 El termini màxim per justificar l’objecte 
subvencionat es determinarà en la convocatòria corresponent. Es considera 
despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst encara que no hagi 
estat efectivament pagada anteriorment a l’acabament del període de justificació. La 
documentació que cal presentar és la següent: - El compte justificatiu simplificat, 
degudament emplenat, segons el model normalitzat (www.ddgi.cat/documentació) A 
més de la documentació anterior, cal aportar, la documentació complementària 
següent: - Una memòria justificativa amb el detall del nombre d’usuaris inscrits al 
centre i les activitats de formació que s'hi realitzen. 13.2  Quan el pressupost que 
presentin sigui superior a 30.000,00€ es fixarà aquesta xifra com a màxim a 
justificar, en el cas que el pressupost sigui inferior, s'haurà de justificar la totalitat del 
pressupost presentat. 13.3 En el cas que el projecte o el pressupost es modifiqui 
caldrà sol·licitar una reformulació de la sol·licitud que es podrà fer fins el 31 
d'octubre de l'any de la convocatòria. 13.4 En cas que el beneficiari no justifiqui 
correctament tot l’import, es lliurarà la quantitat que resulti d'aplicar el percentatge 
establert a la corresponent resolució d'atorgament sempre que s'hagi acomplert 
l'objectiu de la subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import 
inferior al que s'ha de justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre 
l'import no justificat. En ambdós casos es procedirà a modificar l'import de la 
subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament. Es 
lliurarà la quantia que resulti d’aplicar el percentatge establert en la corresponent 
resolució d’atorgament. 13.5 En cap cas es permetrà la subcontractació total del 
servei. 13.6 Queda prohibit concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones vinculades a l'entitat beneficiària. 14. Modificació i 
nul·litat 14.1 Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les 
subvencions, s’estarà al que disposa l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 14.2 El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini 
fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. La 
Diputació ha d’atorgar o desestimar la proposta, d'acord amb el que preveu 
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l'Ordenança general de subvencions. 14.3 La subvenció es modificarà d'ofici en els 
casos previstos en l'ordenança general de subvencions i, en tot cas: En cas que el 
beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que 
estableixi l’acord de resolució. En cas que el beneficiari presenti un compte 
justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar. En ambdós casos es 
procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament 
hagi estat justificat correctament. 14.4 L’òrgan competent resoldrà les 
modificacions, així com els recursos que s’interposin. 15. Compatibilitat de les 
subvencions La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals, amb l’excepció dels ajuts que s’obtinguin de la Diputació de Girona, 
o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La suma de 
la subvenció per part de la Diputació de Girona amb el finançament que tingui el 
beneficiari per aquesta subvenció no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada 16. Verificació i control Les subvencions atorgades per la Diputació 
de Girona estan sotmeses a verificació i control segons el que estableix 
l'Ordenança General de Subvencions. 17. Reintegrament de les subvencions Els 
supòsits i procediment de reintegrament es regulen en l'Ordenança General de 
Subvencions 18. Règim Jurídic En tot allò que no prevegin aquestes bases és 
aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i la 
resta de normativa concordant. 19. Vigència La vigència d’aquestes bases és 
indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. Disposició addicional primera La 
Junta de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a promoure les 
corresponents convocatòries de concurs públic, amb subjecció a les presents 
bases. Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i 
igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
Disposició Addicional Segona En el supòsit que es formulin al·legacions durant el 
termini d'informació pública de les bases o una vegada aprovades definitivament 
s'hi interposi recurs, el president de la Diputació serà l'òrgan competent per 
resoldre'l, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de 
la convocatòria corresponent, en el cas que la resolució de les al·legacions impliqui 
modificació del text de les bases, es procedirà a la suspensió de la tramitació de la 
convocatòria.” 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A 
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ADREÇADES A 
AJUNTAMENTS I ENTITATS SENSE FINALITATS LUCRATIVES 1.Objecte 
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments i a 
les entitats sense finalitats lucratives per a projectes de cooperació al 
desenvolupament. 2. Naturalesa i forma de concessió 2.1. Les subvencions objecte 
de les presents bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són 
lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la 
legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
o en aquestes bases. No generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 2.2. Les subvencions es 
concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de 
concurs. 3. Destinataris 3.1. Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions 
objecte d’aquestes bases els ajuntaments i les entitats sense finalitats lucratives 
amb seu i/o delegació permanent, que tinguin una implicació activa a les comarques 
gironines en les activitats solidàries i/o la cooperació internacional, i que compleixin 
les condicions que s’especifiquen en aquestes bases. 3.2. Cada peticionari podrà 
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presentar un sol projecte per a l’àmbit que fixen aquestes bases. 4. Conceptes 
subvencionables 4.1. Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de 
manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases i, 
concretament, de manera transversal les que s’atenguin a: 4.1.1. La promoció del 
respecte i l’equitat entre les persones, a partir de la defensa de l’aplicació dels Drets 
Humans i els valors de la cultura de la pau. 4.1.2. La promoció de la sostenibilitat 
social, econòmica i ambiental del desenvolupament. 4.1.3. El foment del 
desenvolupament comunitari, implicació activa dels beneficiaris. 4.2. Es prioritzaran 
aquells projectes que treballin per als drets fonamentals de la vida i el 
desenvolupament sociocultural de les zones en què s’ubiquen, especialment les 
referides a: 4.2.1. Dret a l’alimentació, l’aigua i la salut 4.2.2. Dret a l’educació 4.2.3. 
Enfortiment del teixit social i comunitari. 4.3 Són despeses subvencionables 
aquelles que corresponen a la despesa corrent necessària per a la realització dels 
projectes presentats. La despesa a justificar ha d'haver estat executada en el 
transcurs de l'any d'aprovació de la convocatòria (exceptuant el mes de desembre). 
5. Sol·licituds 5.1 La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que 
estableixi la corresponent convocatòria, omplint el model normalitzat disponible a la 
web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). L’imprès de sol·licitud es pot 
presentar telemàticament, o bé al Registre General de la Diputació de Girona 
(pujada de Sant Martí, 4 – 17004 Girona), així com per qualsevol dels mitjans que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 5.2. Juntament 
amb la sol·licitud estandarditzada cal adjuntar la següent documentació:Projecte per 
el que es sol·licita l’ajut. En el cas de les entitats, còpia dels estatuts si han estat 
modificats respecte els anys anteriors 5.3. Si és el primer cop que es demana ajut a 
la Diputació, caldrà presentar:La Fitxa d’Alta de Creditor, degudament emplenada, 
amb la conformitat de l’entitat bancària i còpia del NIF. En el cas de les entitats, 
còpia dels estatuts 5.4 Tota la documentació complementària ha de ser original o 
fotocòpia compulsada. 5.5 L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de 
documentació requerida, s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de l’endemà 
de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva 
sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a 
l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. Si l’últim dia de la presentació de la 
documentació complementària o d’esmena de defectes coincideix en dissabte, el 
termini finalitzarà el següent dia hàbil. 6. Criteris de valoració 6.1. Els criteris que 
serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:  

criteris punts màxims 

Tipus d’entitat/associació peticionària: 

- Ens locals 50 
- Entitats sense finalitats lucratives 40 

 
Aspectes qualitatius dels projectes: 
Projectes de codesenvolupament en àrees geogràfiques 
prioritàries Fins a 20 

Projectes realitzats entre diverses entitats locals Fins a 10 
Adequació de les propostes a les necessitats detectades 
(coherència interna del projecte) Fins a 5  
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Com està contemplada la perspectiva de gènere en l’acció Fins a 5 

 

Pertinença al territori (per ONL'S) Fins a 5 

 
Objectius del projecte: 
Drets a l’alimentació, l’aigua, l’educació i la salut Fins a 40 

Enfortiment del teixit social i comunitari Fins a 10 

− La puntuació mínima per tenir dret a rebre un ajut econòmic és de 70 punts. 
7. Import de la subvenció 7.1. Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. Segons la qualificació aconseguida, el pressupost presentat 
i la dotació pressupostària que s’estableix a la convocatòria, es concretarà el 
percentatge d'aportació i l’import de la subvenció. El màxim que es concedirà seran 
10.000,00 € per projecte. 7.2 El percentatge de finançament podrà ser fins el 100%. 
8. Instrucció de l’expedient 8.1. La instrucció del procediment de concessió 
d’aquestes subvencions correspon a la Secció d’Acció Social de la Diputació de 
Girona, sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. 8.2. La 
proposta de resolució la fa la Comissió Qualificadora. 8.3. La Junta de Govern de la 
Diputació de Girona és l’òrgan competent per a la resolució del procediment 
d’atorgament de les subvencions. 9. Composició de la Comissió Qualificadora La 
Comissió Qualificadora estarà formada per: Presidenta: Diputada delegada d’Acció 
Social Vocals: Secretari general o persona en qui delegui. Interventor o persona en 
qui delegui. Cap de Secció d’Acció Social 10. Termini de resolució i notificació 10.1. 
La Junta de Govern ha d’adoptar la corresponent resolució en el termini màxim de 
sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, sense perjudici 
que aquest òrgan en posposi els efectes a una data posterior. 10.2. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 10.3.  
La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el 
termini màxim de deu dies comptats des de la data d’adopció de la mateixa i haurà 
d’incloure, per a cada subvenció atorgada, el pressupost subvencionable, la 
subvenció atorgada, l’import a justificar i el percentatge de subvenció. 11. 
Acceptació Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense 
reserves, tant la subvenció com les condicions amb les quals s’ha concedit. A 
aquests efectes, la signatura del justificant de recepció, per mitjà del qual es 
comunica al beneficiari de la concessió de l’ajut és suficient, sempre que el 
beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes. 12. Obligacions del 
beneficiari 12.1 Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 12.2 Justificar el 
compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. 
12.3 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan 
pertinent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin 
dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors. 12.4 Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas abans 
de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 12.5 Disposar dels 
llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats 
d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques. 12.6 Conservar els documents justificatius de l’aplicació 
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dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de 
les actuacions de comprovació i control. 12.7 Fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, acció publicitària o difusió 
dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. 
12.8 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
12.9 Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la 
declaració responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l'actuació objecte de la 
subvenció. 12.10 Els ajuntaments o entitats que s’acullin a l’article 13.5 d'aquestes 
bases i no efectuïn la justificació corresponent no es podran presentar a futures 
convocatòries fins a efectuar el reintegrament dels imports rebuts tal com 
s'estableix a l'Ordenança de Subvencions. 13. Justificació i pagament 13.1 El 
termini màxim per justificar l’objecte subvencionat es determinarà en la convocatòria 
corresponent. Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el 
termini previst encara que no hagi estat efectivament pagada anteriorment a 
l’acabament del període de justificació. 13.2 La documentació que cal presentar és 
la següent: – El compte justificatiu simplificat, degudament emplenat segons el 
model normalitzat (www.ddgi.cat/documentació) En cap cas, les despeses de viatge 
i telèfon poden ser superiors al 10 % de l’import del pressupost del projecte. Les 
factures han de ser del mateix any de la convocatòria. –Una memòria justificativa 
del compliment de l’activitat. 13.3 L'import a justificar serà el del cost total del 
pressupost. La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari les factures 
acreditatives de les despeses justificades. En cas que el beneficiari no justifiqui 
correctament tot l’import , es farà el pagament de forma proporcional a la despesa 
justificada, sempre que s'hagi acomplert l'objectiu de la subvenció. La presentació 
del compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar comportarà la 
renúncia del beneficiari a percebre l'import no justificat. En ambdós casos es 
procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament 
hagi estat justificat correctament. 13.4 La reformulació de la sol·licitud es podrà fer 
fins a un mes després de la recepció de la notificació de la resolució en el cas que 
també es vulgui sol·licitar bestreta. En el cas que no es sol·liciti bestreta es podrà 
sol·licitar fins el 31 d'octubre de l'any de la convocatòria. 13.5.  Per a les entitats que 
ho demanin el pagament de les subvencions es realitzarà en dues parts. Una 
primera part en concepte de bestreta corresponent al 50% del import concedit i una 
segona part a la justificació del projecte corresponent al import restant. Els 
ajuntaments o entitats que vulguin acollir-se a aquesta opció disposaran de dos 
mesos a partir de la notificació de la resolució d’aquesta convocatòria per fer la 
petició.  13.6 Les entitats sense finalitats lucratives no podran subcontractar 
l'execució total de l'activitat subvencionada. En el cas dels ajuntaments, sempre que 
la comissió qualificadora ho aprovi s'acceptarà la subcontractació total o parcial de 
l'activitat. 13.7 Queda prohibit concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones vinculades a l'entitat beneficiària. 14. Modificació i 
nul·litat 14.1 Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les 
subvencions, s’estarà al que disposa l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 14.2 El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini 
fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. La 
Diputació ha d’atorgar o desestimar la proposta, d'acord amb el que preveu 
l'Ordenança general de subvencions. 14.3 La subvenció es modificarà d'ofici en els 
casos previstos en l'ordenança general de subvencions i, en tot cas: En cas que el 
beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que 
estableixi l’acord de resolució. En cas que el beneficiari presenti un compte 
justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar. En ambdós casos es 
procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament 
hagi estat justificat correctament. 14.4 L’òrgan competent resoldrà les 



 
 
  
 
 

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

50 

modificacions, així com els recursos que s’interposin. 15. Compatibilitat de les 
subvencions La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals, amb l’excepció dels ajuts que s’obtinguin de la Diputació de Girona, 
o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La suma de 
la subvenció per part de la Diputació de Girona amb el finançament que tingui el 
beneficiari per aquesta subvenció no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada 16. Verificació i control Les subvencions atorgades per la Diputació 
de Girona estan sotmeses a verificació i control segons el que estableix 
l'Ordenança General de Subvencions. 17. Reintegrament de les subvencions Els 
supòsits i procediment de reintegrament es regulen en l'Ordenança General de 
Subvencions 18. Règim jurídic En tot allò que no prevegin aquestes bases és 
aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i la 
resta de normativa concordant. 19. Vigència La vigència d’aquestes bases és 
indefinida mentre no es modifiqui o deroguin. Disposició addicional primera La Junta 
de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per promoure les 
corresponents convocatòries de concurs públic, amb subjecció a aquestes bases. 
Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat 
mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
Disposició addicional segona. En el supòsit que es formulin al·legacions durant el 
termini d'informació pública de les bases o una vegada aprovades definitivament 
s'hi interposi recurs, el president de la Diputació serà l'òrgan competent per 
resoldre'l, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de 
la convocatòria corresponent, en el cas que la resolució de les al·legacions impliqui 
modificació del text de les bases, es procedirà a la suspensió de la tramitació de la 
convocatòria.” 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions en l’àmbit d’acció social de la Diputació de Girona pel termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, tauler corporatiu i referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin 
al·legacions i/o reclamacions les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de 
sol·licituds de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit d’acció 
social de la Diputació de Girona per a l’anualitat 2013 amb plena submissió a les 
bases esmentades en el punt primer d’aquest acord, segons el text que es transcriu 
tot seguit:  
“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, EN L’ÀMBIT D’ACCIÓ SOCIAL PER A 
L’ANUALITAT 2013 1. Objecte: Les subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’àmbit d’Acció Social de la Diputació de Girona en l’anualitat de 
2013 que es detallen, amb indicació del centre gestor corresponent:  Acció Social A) 
Acció Social: 1.- Per a projectes d’acció Social a l’àmbit de les comarques gironines, 
adreçades a ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives. B) Centres i serveis 
educatius: 1.- Per al finançament de despeses de manteniment de Centres 
Municipals de formació d’adults a les comarques gironines, adreçades a 
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ajuntaments. 2.- Per al finançament de despeses de manteniment de Centres 
Docents d’Educació Especial a les comarques gironines, adreçades a ajuntaments i 
entitats sense finalitats lucratives. C) Cooperació al Desenvolupament: Per a 
projectes de Cooperació al Desenvolupament, adreçades a ajuntaments i entitats 
sense finalitats lucratives. 2. Destinataris: Els destinataris d’aquestes línies de 
subvencions són els ajuntaments i les organitzacions no lucratives segons es 
determina en les respectives bases específiques. 3. Publicació de les bases 
específiques reguladores: Les bases específiques de cada una de les línies de 
subvencions previstes en aquesta convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 4. Crèdits pressupostaris: L’import total màxim destinat a 
aquesta convocatòria és de 504.000,00 €. Les subvencions aniran a càrrec de les 
partides del pressupost de la Diputació de Girona per a l’any 2013 que es detallen 
tot seguit:  

ACCIÓ SOCIAL 
Línia d’ajuts Partida Import € 

1. Per a projectes d’acció social 250/232/46200 
250/232/48000 

159.000,00 
110.000,00 

2. Per al finançament de despeses de 
manteniment dels centres municipals de 
formació d’adults  250/232/46200 60.000,00 

3. Per al finançament de despeses de 
manteniment dels centres docents 
d’educació especial 

250/232/46200 
250/232/48000 

60.000,00 
30.000,00 

4. Per a projectes de cooperació al 
desenvolupament  

250/232/46200 
250/232/48000 

20.000,00 
65.000,00 

5. Termini i presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds per a 
l’obtenció d’aquestes subvencions començarà l’endemà de la publicació al BOP de 
la convocatòria i finalitzarà el 15 de març de 2013. La presentació de les sol·licituds 
s’ha de fer mitjançant el model normalitzat que es troba a la web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat), a través de les següents modalitats: PRESENTACIÓ 
CONVENCIONAL: presentar-la al Registre General de la Diputació de Girona 
(pujada de Sant Martí, 4 – 17004 Girona), així com per qualsevol dels mitjans que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. PRESENTACIÓ 
TELEMÀTICA: mitjançant signatura electrònica de l’Agència Catalana de 
Certificació o de l’Agència Notarial de Certificació. En el cas que la sol·licitud es 
presenti mitjançant l’opció telemàtica la documentació complementària s’ha de 
presentar en el Registre General de la Diputació o per qualsevol dels mitjans que 
permet la Llei 30/1992 en el termini de 3 dies següents hàbils des de la data en què 
s’ha signat electrònicament la sol·licitud. De coincidir l’últim dia en dissabte serà el 
següent dia hàbil. 6. Resolució i notificació: La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona en el termini màxim de sis mesos haurà de resoldre i notificar la resolució 
del procediment. La resolució es notificarà als interessats i es farà pública de 
conformitat amb allò que disposa la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. Si transcorre el termini màxim sense haver-se notificat la 
resolució legitima als interessats es considerarà desestimada per silenci 
administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció. El termini per justificar les 
despeses objecte de la subvenció en aquesta convocatòria finalitzarà el dia 29 de 
novembre de 2013. 7. Règim de recursos: La resolució de la convocatòria posa fi a 
la via administrativa. Contra aquesta procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i 
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el president de la 
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Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la 
seva notificació. 8. Publicitat: S’inseriran anuncis al tauler d’anuncis de la Diputació 
de Girona, Butlletí Oficial de la Província de Girona, web corporativa.” La 
convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques i l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les 
seves determinacions. 
 
QUART. Aprovar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària per a l’anualitat 2013, d’import 
màxim CINC CENTS QUATRE MIL EUROS (504.000,00 €). Les subvencions 
aniran a càrrec de les partides del pressupost de la Diputació de Girona per a l’any 
2013 que es detallen tot seguit: 1. Per a projectes d’acció social. Partida 
250/232/46200. Import 159.000,00 €. Partida 250/232/48000. Import 110.000,00 €. 
2. Per al finançament de despeses de manteniment de centres municipals de 
formació d’adults. Partida 250/232/46200. Import 60.000,00 €. 3. Per al finançament 
de les despeses de manteniment de centres docents d’educació especial. Partida 
250/232/46200. Import 60.000,00 €. Partida 250/232/4800. Import 30.000,00 €. 4. 
Per a projectes de cooperació al desenvolupament. Partida 250/232/46200. Import 
20.000,00 €. Partida 250/232/4800. Import 65.000,00 €. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir 
a l'execució del present acord, per a resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria, i en especial per ordenar la publicació íntegra 
de les bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu;  i perquè, 
si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.  
 

COMISSIÓ D’ACCIÓ TERRITORIAL 
 
13. PLE37/000001/2013-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Xarxa Viària 

(013): Aprovació provisional del Pla de carreteres locals de les 
comarques gironines amb el caràcter de Pla zonal qu e assenyala el 
vigent Text refós de la Llei de carreteres, en la v ersió resultant redactada 
el mes de juny de 2012. 

 
La Llei de carreteres vigent, el text refós de la qual fou aprovat pel Decret legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, indica en el seu article 6.3 que “Es poden afegir a la xarxa 
local de carreteres les que defineixin com a tals els plans zonals que, amb aquesta 
finalitat, redactin les diputacions (...). Aquests plans zonals han de ser aprovats pel 
departament competent en matèria de carreteres”. 
 
Per la seva banda, el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC), 
aprovat pel Decret 310/2006, de 25 de juliol, en el seu apartat “Proposta de Xarxa 
Viària” defineix i identifica les vies que formen part de les xarxes de carreteres 
bàsica i comarcal i indica que la xarxa local estarà formada per la resta de les 
carreteres existents i totes les noves que es proposin en els plans zonals; indica 
igualment el PITC que la gestió d’aquestes vies anirà a càrrec de les 
administracions locals. 
 
Amb el caràcter de Pla zonal indicat, el Ple de la Diputació de Girona en sessió de 
data 19 d'abril de 2011 va aprovar inicialment el “Pla de carreteres locals de les 
comarques gironines” redactat pel Servei de Xarxa Viària Local. 
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L'esmentat Pla es va sotmetre a informació pública i institucional durant un termini 
de sis mesos, mitjançant la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província 
(núm. 96 de 19 de maig de 2011) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(núm. 5885 de 24 de maig de 2011), i es va trametre als 221 municipis de la 
província i a les Direccions Generals de Carreteres, de Planificació Territorial i 
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 5 de juliol de 2011, la Direcció General d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme va trametre informe segons el qual el Pla de carreteres locals de les 
comarques gironines era coherent amb l'esquema del Pla territorial de les 
comarques gironines vigent. 
 
Durant el període d'informació pública es van presentar 41 escrits d'al·legacions, els 
quals van ser informats en data 1 de març de 2012 per l'enginyer director del Servei 
de Xarxa Viària Local. Aquest informe, amb caràcter general i en extracte recollia 
les consideracions següents : 
1. S'analitzen nous camins proposats com a integrables al Pla de carreteres i 
d'aquest anàlisis, en funció de si reuneixen els requisits necessaris, en resulten 
setze camins no integrables i vuit d'integrables. 
2. S'han reestudiat diversos camins qualificats com a integrables, amb el resultat 
que algun d'aquests camins es mantenen com a tals perquè compleixen els 
requisits reglamentaris i d'altres es retiren pel motiu contrari. 
3. S'han previst modificacions sol·licitades d'itineraris per errors o per existir una 
alternativa òptima. 
4. S'han estudiat diverses peticions de revisió de carreteres descatalogables de la 
xarxa viària local, atenent les que ha sigut possible. 
5. S'han revisat i completat les actuacions previstes en els camins integrables per 
tal que no es realitzés un condicionament d'un camí sense el de la carretera 
contigua i que forma part del mateix itinerari. 
6. Respecte les previsions de carril bici s'informa que quan s'hagi previst el 
condicionament d'un camí a integrar, sempre cal expropiar prèviament els terrenys 
necessaris i una franja de tres metres a cada costat de la carretera. En aquesta 
franja els ajuntaments que ho vulguin hi podran desenvolupar una via verda o carril 
bici prèvia autorització del titular de la carretera.  
7. S'assenyala que el Pla ja incorpora unes previsions pressupostàries creixents per 
finançar el manteniment dels camins ja integrats. 
8. Es corregeixen errors i mancances detectades en alguns camins integrables. 
9. Algun ajuntament planteja que es doni prioritat als trams dels camins que creuen 
lleres de riu mitjançant guals. S'informa que això no és possible atès l'elevat import 
que significaria i el retard que suposaria per la resta de carreteres 
10. En relació a la modificació dels criteris de prioritat, s'informa que s'ha de 
mantenir un únic criteri per a tots els camins per garantir l'objectivitat del conjunt. 
11. Quant a la normativa, a partir dels diferents canvis introduïts al Pla i davant la 
disconformitat plantejada per algun ajuntament amb l'aplicació de la legislació de 
carreteres una vegada aprovat el Pla zonal, s'estima convenient rebaixar el sistema 
de protecció transitori aplicable fins que el camí s'incorpori a la xarxa viària local. 
 
A part dels canvis derivats de les al·legacions presentades, es van introduir al Pla 
un seguit de modificacions, reflectits en una addenda al Pla. La principal va ser la 
d'incorporar-hi totes les carreteres de la xarxa viària local actual de la Diputació de 
Girona, per aconseguir una major equitat del conjunt. Atès que moltes d'aquestes 
modificacions revestien el caràcter de substancials es va estimar convenient 
sotmetre aquesta nova versió del pla de carreteres de les comarques gironines 
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redactat el mes de juny de 2012 a aprovació inicial i a un període d'informació 
pública. 
 
D'acord amb els canvis esmentats, doncs, la Diputació de Girona, en sessió 
plenària celebrada el dia 17 de juliol de 2012 va aprovar inicialment la versió 
redactada el mes de juny de 2012 del Pla de carreteres locals, com a Pla zonal 
previst en la Llei de Carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de Carreteres), i el va sotmetre a informació pública 
durant un període de dos mesos, amb comunicació i tramesa del Pla als 221 
municipis de la província de Girona i a les Direccions Generals de Carreteres, 
Planificació Territorial i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya; i inserció 
d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província ( 27 de juliol de 2012) i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya ( 3 d'agost de 2012). 
 
S'han presentat un total de 29 escrits d'al·legacions: 21 dels quals dins el termini 
d'informació pública establert (19, de municipis i el Consorci de les Vies Verdes, i 2, 
de particulars) i la resta amb posterioritat. No obstant això, atesa la naturalesa i 
interès públic de l'assumpte totes elles han estat valorades en l'informe de 
l'enginyer director del Servei de Xarxa Viària Local de data 21 de desembre de 
2012 que seguidament es transcriu: 
“Antecedents. 
El Pla que motiva aquest informe fou aprovat inicialment pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 17 de juliol de 2012. 
S'exposà al públic mitjançant anunci al BOPG del dia 27 de juliol de 2012 i al DOGC 
del dia 3 d'agost de 2012, per un període de dos mesos. S'envià una còpia digital a 
tots i cadascun dels 221 municipis de la província i a les Direccions generals de 
Carreteres, Planificació Territorial i d'Urbanisme del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, pel seu coneixement i a tots els efectes.  
S'han presentat 29 al·legacions, les quals totes són d'ajuntaments, a excepció d'una 
del Consorci de Vies Verdes, una del Sr. Lluís Serrano Jiménez i una altra de la 
Sra. Montserrat Roca Laguarda. Per altra part s'ha atès a l'Ajuntament de Cruïlles-
Monells-Sant Sadurní de l'Heura que demanaven es tornés a estudiar el camí 
2.23.2 atès que consideren ha de ser catalogable. 
Finalment, s'ha rebut informe favorable del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, amb les condicions següents:  
1. Les obres que el Pla proposa realitzar a la carretera GI-V-5241, a Batet de la 
Serra, hauran de ser presentades a la Junta de Protecció pel seu informe preceptiu 
en forma del corresponent projecte constructiu, el qual haurà de complir els 
requisits de contingut, condicions de disseny i d'execució previstos en l'article 82 del 
Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
2. La primera condició es fa extensiva a qualsevol modificació, reforma o actuació 
que es realitzi en les carreteres que apareixen com a integrables a la Xarxa Local 
en l'actual Pla de carreteres locals de les comarques gironines, o en les que en un 
futur s'hi puguin incorporar (com per exemple la carretera GI-552, de Castellfollit de 
la Roca a la Canya). 
3. Que un cop aprovat definitivament el Pla de carreteres locals de les comarques 
gironines es trametin dues còpies, en paper i digital, a aquest espai natural, així 
com la cartografia digital resultant en format compatible amb el SIG Miramon. 
Al·legacions i informe. 
Es relacionen en fulls adjunts totes les al·legacions presentades per ordre 
d'entrada, encapçalades per un quadre que les llista, en el que s'indica l'objecte de 
l'al·legació, així com la resposta específica a cadascuna.  
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De forma prèvia cal indicar que les presentades per l'Ajuntament de Torroella de 
Montgrí i la Sra. Montserrat Roca Laguarda, no fan referència a cap tema propi del 
Pla. 
La resposta a cada al·legació correspon a l'adaptació de les que tot seguit 
s'indiquen conceptualment: 
1. Camins que se sol·licita siguin integrables. 
S'han analitzat tots i cadascun dels proposats. Molts d'ells havien estat estudiats en 
la tramitació de la primera versió del Pla (maig 2011) i conseqüentment es manté el 
mateix criteri.  
La resta no es poden considerar integrables per alguna de les raons següents: 
. quan no hi ha nuclis amb suficients habitants. Si el planejament municipal vigent fa 
una previsió futura suficient, s'haurà de tenir en compte en una revisió futura del 
Pla. 
. quant al fet que en una circumstància puntual es pugui utilitzar com a variant d'un 
tram de carretera comarcal, atès que no és cap dels supòsits necessaris. 
. quan ja hi ha una connexió entre nuclis suficient, com ara una carretera codificada. 
. quan tenen un elevat cost de manteniment, atès que no és argument reglamentari. 
. quan es tracta d'un tram clarament urbà i no de connexió entre nuclis.  
En alguns d'ells en que aparentment complien els requisits necessaris però són 
camins amb molt baix trànsit, s'ha efectuat un estudi cost/benefici per comprovar 
quina seria la IMD necessària per ser integrable i en tots ells es troba molt 
allunyada de la real de cada camí (les fitxes s'incorporen com annexe). Aquests són 
: 

1.18.2 Camí de la GIP-5239 a Cistella 7,0 km 

1.20.2 Camí de Lladó a Cistella 4,0 km 

1.22.2 Camí de Navata a Canelles 3,7 km 

2.23.2 Camí de la GI-664 (Cruïlles) a la GI-660 4,2 km 

 
2. Peticions de modificació del traçat del camí integrable i d'inicis-finals. 
L'Ajuntament de Fornells de la Selva demana que es modifiqui la variant prevista 
del nucli de Mas Marianic. De fet, el Pla indica la conveniència d'una variant atesa 
la sinuositat i proximitat a habitatges del traçat actual. Prèviament a la redacció del 
projecte caldrà avaluar les diferents alternatives per escollir la més idònia. 
El Sr. Lluís Serrano Jiménez demana que es modifiqui el traçat del camí 1.02.1, de 
Sant Climent Sescebes a Cantallops. Tot i la manifestació que el camí té trams que 
no són públics, constitueix un camí al servei públic i en l'actualitat aquest traçat és 
el de menys cost i menys impacte ambiental. En cas d'haver-hi sentències judicials 
al respecte es poden recollir en futures revisions, si procedeix. 
L'Ajuntament de Calonge demana que es rectifiquin els inicis i finals dels dos 
camins integrables del municipi. Cal aclarir que en zones urbanes consolidades la 
línia d'edificació es manté segons el planejament aprovat. Per altra part l'inici i final 
s'ha de definir amb coherència viària de forma conjunta en el conveni a subscriure 
amb l'Ajuntament. 
3. Revisió de les carreteres descatalogables. 
Les peticions de treure de la llista de descatalogables algunes carreteres tornen a 
ser vàries, i en tot cas s'ha d'informar que la descatalogació és una classificació 
objectiva segons els requisits reglamentaris; però que el traspàs de titularitat només 
es farà si hi ha voluntat municipal. 
4. Revisió de trams de carreteres catalogables. 
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La petició de l'Ajuntament d'Alp de sostreure del camí 3.02.1 el tram que creua el 
nucli de la Molina, no procedeix atès que la carretera constitueix un itinerari i aquest 
tram en passarà a formar part com a travessera o tram urbà.  
L'al·legació de l'Ajuntament de Roses en que manifesta que el camí 1.14.1, de 
Roses a Montjoi tindrà, segons la gestió prevista pel Parc Natural del Cap de Creus, 
un accés restringit o controlat, obliga a retirar-lo del Pla per no entrar en conflicte 
amb el que està previst. 
5. Previsions per carril bici. 
Hi ha una al·legació del Consorci de Vies Verdes que demana que en el camí 
5.09.1, de l'N-II a Aiguaviva, es modifiqui la secció per incorporar-hi una via verda . 
S'informa que quan es preveu el condicionament d'un camí a integrar, sempre cal 
procedir prèviament a l'expropiació dels terrenys necessaris per les obres i d'una 
franja de 3 metres a cada costat de la carretera. Els ajuntaments o consorcis que ho 
desitgin hi podran desenvolupar una via verda o carril bici, prèvia autorització del 
titular de la carretera. 
6. Errors i mancances. 
En alguns camins integrables s'hi ha detectat errors o mancances que cal corregir, 
com ara trams de carreteres que consten com a tals quan són municipals, o fitxes 
en les que no hi consten tots els municipis a que pertany el camí. 
Per altra part s'han detectat dos errors en la previsió del cost de les diferents 
actuacions a realitzar, en els camins següents: 
2.20.1, camí de la C-31 a Vall-llòbrega: la secció actual no arriba a tenir el mínim de 
6 metres, tot i que la secció mitja dóna 6,3 metres i, per tant, s'ha de preveure un 
condicionament per aconseguir una secció de 6/8. 0,730 x 300.000 = 219.000,00 
euros. 
1.09.1, camí de Peralada a Cabanes: s'ha comptat la petita variant a Cabanes amb 
valors de condicionament i no de nou traçat, i el tram de camí de terra com el del 
camí asfaltat. Corregint aquests valors, el cost de l'actuació puja a 2.053.000,00 
euros, amb una longitud de 2,670 km. 
7. Criteris de prioritat. 
En relació a la prioritat també hi ha peticions d'avançar les actuacions en algun 
camí del municipi que presenta l'al·legació, sense mantenir l'objectivitat del conjunt. 
És evident que molts dels municipis voldrien que els seus camins integrables fossin 
els primers, però no cal insistir en la necessitat de mantenir un únic criteri per a tots 
els camins. 
Per altra part no es pot preveure una partida de manteniment ordinari per un camí 
integrable, entre altres raons perquè s'hauria de fer per tots els camins, la qual cosa 
suposaria un cost que no es podria assumir, i en tot cas també s'hauria de 
prioritzar. 
Cas a part és l'al·legació de l'Ajuntament del Port de la Selva en que creu hi ha 
hagut un error en el càlcul tant d'aforament com de cost de l'actuació del camí 
1.06.1. S'han repassat els càlculs i aquests són correctes; per tant la prioritat no es 
modifica. 
Tanmateix, la correcció dels errors indicats en l'apartat anterior juntament amb la 
retirada del camí 1.14.1, modifiquen les prioritats del conjunt amb els nous ratios 
següents: 
2.20.1, camí de la C-31 a Vall-llòbrega: 92 
1.09.1, camí de Peralada a Cabanes: 1.260 
Conclusió. 
S'annexa quadre en detall de totes i cadascuna de les al·legacions rebudes amb els 
comentaris anteriors individualitzats per cada cas.  
Es proposa, doncs, que s'aprovi provisionalment el Pla de carreteres locals de les 
comarques gironines (Pla zonal de la Llei de Carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, 
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de 25 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Carreteres)), versió Juny 
2012, tal com s'aprovà inicialment, amb les modificacions següents:  
1. Corregir els plànols tant informatius com normatius per tal de recollir les 
al·legacions dels Ajuntaments de Garrigàs i Cassà de la Selva. 
2. Corregir la fitxa del camí 1.08.1, de Castelló d'Empúries a Marzà, per fer constar 
que també afecta al municipi de Peralada. 
3. Retirar com a camí integrable el 1.14.1, de Roses a Cala Montjoi. 
4. Modificar la relació de prioritats amb els nous valors calculats i la retirada del 
camí 1.14.1 
5. Explicitar que els projectes d'obres en carreteres que afectin a trams que es 
trobin dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, es presentaran 
davant la Junta de Protecció del parc pel seu informe preceptiu 
Apèndixs:  
1. Quadre resum amb totes les al·legacions i la resposta particularitzada per 
cadascuna d'elles. 2. Fitxes amb el resultat dels estudis cost-benefici efectuats.” 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 6.3 del Text refós de Carreteres, l'òrgan 
competent per aprovar els plans zonals redactats per les diputacions serà el 
departament competent en matèria de carreteres. 
 
En compliment del que disposa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en virtut de les 
atribucions que corresponen al Ple d'acord amb els articles 33.2d) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, i 90.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim local de Catalunya, la corporació a proposta de la Comissió Informativa 
d'Acció Territorial per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar provisionalment el Pla de carreteres locals de les comarques 
gironines amb el caràcter de Pla Zonal que assenyala el vigent Text refós de la Llei 
de carreteres, en la versió resultant redactada el mes de juny de 2012, incorporant-
hi les modificacions que seguidament es detallen, d'acord amb l'informe en relació a 
les al·legacions de l'enginyer director del Servei de Xarxa Viària Local:  
1. Correcció dels plànols informatius i normatius que recullin les al·legacions 

dels Ajuntaments de Garrigàs i Cassà de la Selva. 
2. Correcció de la fitxa del camí 1.08.1, de Castelló d'Empúries a Marzà, per fer 

constar que també afecta al municipi de Peralada. 
3. Retirada com a camí integrable del camí 1.14.1, de Roses a Cala Montjoi. 
4. Modificació de les valoracions de les actuacions a realitzar en els camins 

2.20.1 i 1.09.01 i de la relació de prioritats amb els nous valors calculats i la 
retirada del camí 1.14.1 

5. Incloure explícitament que els projectes d'obres en carreteres que afectin a 
trams que es trobin dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
es presentaran davant la Junta de Protecció del parc pel seu informe 
preceptiu 

 
Segon. Notificar el present acord i trametre el Pla de carreteres locals de les 
comarques gironines, de juny de 2012, a la Direcció General de Carreteres del 
Departament de Territori i Sostenibilitat perquè previs els tràmits que corresponguin 
sigui aprovat definitivament. 
 
Tercer. Notificar el present acord, pel seu coneixement i a tots els efectes, als 221 
ajuntaments de la província de Girona. 
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Quart. Traslladar aquesta acord i l'informe en relació a les al·legacions presentades 
a tots els ajuntaments i particulars que han presentat al·legacions. 
 
Cinquè. Diferir la inclusió material de les modificacions del Pla de carreteres 
acordades amb el present acord, al moment posterior a la seva aprovació definitiva, 
de tal manera que es faci una única refosa amb aquelles modificacions i les 
possibles prescripcions o noves variacions que decideixi incorporar l'òrgan 
competent d'aprovació. 
 
14. PLE37/000002/2013-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Medi Ambient 

(014): Aprovació de les bases i la convocatòria per  a l'assistència als 
ajuntaments per a la prevenció d'incendis forestals  en camins 
municipals i franges periurbanes. 

 
La Diputació de Girona treballa de fa anys per donar assistència als ajuntaments en 
matèria de prevenció d’incendis, especialment en el compliment de llurs obligacions 
derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges 
de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades. 
 
Fins el 2012, la fórmula d’assistència han estat les subvencions que 
necessàriament han hagut de ser de petit import donades les disponibilitats 
pressupostàries i pel fet que s’ha intentat arribar sempre al màxim de municipis 
possible. 
 
La tramitació de les subvencions comporta una important càrrega de treball 
administratiu per part dels ajuntaments, que han de presentar les sol·licituds, 
encarregar els treballs i posteriorment presentar els justificants en els terminis 
determinats en les corresponents convocatòries. 
 
Amb l’objectiu de millorar l’assistència, disminuir la càrrega administrativa als 
ajuntaments i poder abastar una major superfície de treballs, es planteja 
transformar l’assistència econòmica en un servei als ajuntaments, de forma que 
sigui la Diputació la que assumeixi la major part de les tasques administratives, així 
com l’execució dels treballs de manteniment de franges de seguretat de camins i de 
franges de protecció de zones urbanes aïllades, segons un pla de treball anual que  
elaborarà i posarà a consideració dels ajuntaments que sol·licitin ser beneficiaris del 
servei. 
 
Per tot això, la corporació a proposta de la Comissió Informativa d’Acció Territorial 
per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar les bases per a l'assistència als ajuntaments per a la prevenció 
d'incendis forestals en camins municipals i franges periurbanes, que presenten el 
tenor literal següent: 
“BASES PER A L’ASSISTÈNCIA ALS AJUNTAMENTS PER A LA PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS EN CAMINS MUNICIPALS I FRANGES PERIURBANES 
La Diputació de Girona treballa de fa anys per donar assistència als ajuntaments en 
matèria de prevenció d’incendis, especialment en el compliment de llurs obligacions 
derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges 
de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades. 
Fins el 2012, la fórmula d’assistència han estat les subvencions que 
necessàriament han hagut de ser de petit import donades les disponibilitats 
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pressupostàries i pel fet que s’ha intentat arribar sempre al màxim de municipis 
possible. 
La tramitació de les subvencions comporta una important càrrega de treball 
administratiu per part dels ajuntaments, que han de presentar les sol·licituds, 
encarregar els treballs i posteriorment presentar els justificants en els terminis 
determinats en les corresponents convocatòries. 
Amb l’objectiu de millorar l’assistència, disminuir la càrrega administrativa als 
ajuntaments i poder abastar una major superfície de treballs, es planteja 
transformar l’assistència econòmica en un servei als ajuntaments, de forma que 
sigui la Diputació la que assumeixi la major part de les tasques administratives, així 
com l’execució dels treballs de manteniment de franges de seguretat de camins i de 
franges de protecció de zones urbanes aïllades, segons un pla de treball anual que  
elaborarà i posarà a consideració dels ajuntaments que sol·licitin ser beneficiaris del 
servei. 
PRIMER.- Objecte del servei: 
Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la prevenció d’incendis 
forestals: 
Modalitat 1. Neteja de franges de seguretat en marges de camins de titularitat 
municipal en l’àmbit d’aplicació del DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i del DECRET 130/1998, de 
12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
àrees d’influència de les carreteres: segues de vegetació herbàcia en 1 metre 
d’amplada a banda i banda des dels marges del camí. 
Modalitat 2. Arranjament del ferm de camins públics inclosos en plans de prevenció 
d’incendis. 
Modalitat 3. Neteja de franges de protecció al voltant d’urbanitzacions de titularitat 
municipal, segons el que preveu el decret 64/1995, i de nuclis urbans. 
SEGON.- Sol·licituds 
Els sol·licitants poden presentar una sol·licitud per a una vàries de les modalitats del 
servei. 
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Diputació de Girona 
(pujada de Sant Martí, 4 -17004 Girona), o per qualsevol dels mitjans que preveu 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins el termini que 
estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
La petició ha d’anar acompanyada necessàriament dels documents següents: 
Modalitats 1 i 2:  
Cartografia 1:25.000 de l'ICC amb els camins públics assenyalats i categoritzats 
segons la seva prioritat. 
Certificat del secretari municipal conforme els camins cartografiats són de titularitat 
municipal. 
Modalitat 3: 
Plànols de delimitació de les franges de protecció definits en la LLEI 5/2003, de 22 
d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana i el DECRET 123/2005, de 14 de juny, 
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 
En el cas d’urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, 
certificat del secretari municipal, conforme les urbanitzacions són de titularitat 
municipal. 
Certificat del secretari municipal de disponibilitat dels terrenys on s’han de fer els 
treballs de neteja forestal. 
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Quan sigui el cas, autorització de l’òrgan responsable de Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
En la Modalitat 3, quan la franja de protecció estigui ubicada en un municipi diferent 
del que té la zona urbana, la sol·licitud podrà ser presentada indistintament per 
qualsevol dels dos municipis. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida, , 
s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat 
ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els 
termes previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
TERCER.- Instrucció de l’expedient 
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon a 
Medi Ambient, sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. 
L’òrgan competent per a la resolució del procediment aprovació d’inclusió dels 
camins i zones urbanes en el servei és la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona. 
QUART.- Resolució i notificació 
La Junta de Govern ha d’adoptar la resolució corresponent en el termini màxim de 
sis mesos, que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, 
sense perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els 
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu.  
La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el 
termini màxim de deu dies, comptadors des de la data en què s’adopti, i haurà 
d’incloure, per a cada municipi, el detall de camins i zones urbanes inclosos en el 
servei. 
CINQUÈ.- Funcionament del servei: 
Procediment per a la sega de franges de seguretat en marges de camins: 
La Diputació elaborarà una proposta de pla anual de treball que publicarà al web i 
enviarà als ajuntaments afectats per a que li donin el vistiplau en el seu àmbit 
municipal.  
Per a l’elaboració del pla anual de treball, es categoritzaran els camins en funció de 
la seva prioritat per a l’ajuntament i el risc d’incendi de la zona. Es farà una rotació 
plurianual en funció del pressupost disponible cada exercici, seguint el criteri de 
repartir els treballs entre els municipis, evitant, però, una dispersió excessiva, cosa 
que faria ineficient el servei. Es donarà una atenció especial als municipis de menys 
de mil habitants i als que tinguin major nombre de kilòmetres de camins per 
atendre. 
La Diputació encarregarà els treballs i, un cop finalitzats correctament, els 
ajuntaments  validaran els treballs fets al seu municipi, mitjançant la signatura d’un 
document de validació de treballs que serà posat a disposició d’aquests per la 
Diputació de Girona. 
Període d’execució dels treballs per part de la Diputació: en general, del 15 de maig 
al 15 de setembre, tret que calgui respectar els períodes de prohibició de treballs en 
zones forestals. 
Procediment per a l’arranjament del ferm de camins públics inclosos en plans de 
prevenció d'incendis: 
Anualment, els ajuntaments comunicaran a la Diputació les necessitats 
d’arranjament segons l’estat del ferm dels camins. 
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La Diputació elaborarà una proposta de pla anual de treball que publicarà al web i 
enviarà als ajuntaments afectats per a que li donin el vistiplau en el seu àmbit 
municipal.  
Per a l’elaboració del pla anual de treball, es categoritzaran els camins en funció de 
la seva prioritat per a l’ajuntament i el risc d’incendi de la zona. Es farà una rotació 
plurianual en funció del pressupost disponible cada exercici, seguint el criteri de 
repartir els treballs entre els municipis, evitant, però, una dispersió excessiva, cosa 
que faria ineficient el servei. Es donarà una atenció especial als municipis de menys 
de mil habitants i als que tinguin major nombre de kilòmetres de camins per 
atendre. 
La Diputació encarregarà els treballs i, un cop finalitzats correctament, els 
ajuntaments  validaran els treballs fets al seu municipi, mitjançant la signatura d’un 
document de validació de treballs que serà posat a disposició d’aquests per la 
Diputació de Girona. 
Període d’execució dels treballs per part de la Diputació: a partir de l'1 de juny. 
Procediment per a la neteja de les franges de protecció de zones urbanes: 
Els ajuntaments hauran de presentar una sol·licitud per ser beneficiaris del servei, 
que es planteja com a plurianual; per tant, una única sol·licitud els permetrà ser 
inclosos en els plans anuals de treball metre el servei sigui ofert per la Diputació, 
acompanyada dels plànols de delimitació de les zones urbanes i la resta de 
documentació complementària, segons el que especifiquen aquestes bases.  
Els ajuntaments hauran d’aconseguir, quan sigui el cas, les autoritzacions dels 
propietaris dels terrenys afectats pels treballs de neteja de les franges de protecció i 
les dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya. 
La Diputació comunicarà als ajuntaments l’acceptació de la cartografia, que serà 
utilitzada com a base per elaborar els plans anuals de treball. 
Anualment, la Diputació elaborarà una proposta de pla anual de treball que 
publicarà al web i enviarà als ajuntaments afectats per a que li donin el vistiplau en 
el seu àmbit municipal. 
Per a l’elaboració del pla anual de treball, es farà una rotació plurianual en funció 
del pressupost disponible cada exercici, seguint el criteri de repartir els treballs 
entre els municipis, evitant, però, una dispersió excessiva, cosa que faria ineficient 
el servei. Es donarà una atenció especial als municipis de menys de mil habitants i 
als que tinguin major nombre de kilòmetres de camins per atendre. 
La Diputació encarregarà els treballs i, un cop finalitzats correctament, els 
ajuntaments  validaran els treballs fets al seu municipi, mitjançant la signatura d’un 
document de validació de treballs que serà posat a disposició d’aquests per la 
Diputació de Girona. 
Període d’execució dels treballs per part de la Diputació: del 16 d’octubre al 14 de 
març. 
SISÈ.- Vigència de les bases 
Aquestes bases tenen una vigència indefinida. 
SETÈ.- Convocatòries anuals 
L’aprovació de la convocatòria corresponent a l’exercici 2013 es fa juntament amb 
les presents bases. Les convocatòries corresponents a propers exercicis 
correspondrà a la Junta de Govern. 
Disposició addicional 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de 
les bases, es procedirà a suspendre la tramitació de la convocatòria si com a 
conseqüència de la resolució de les al·legacions es modifiquessin les bases.” 
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SEGON. Aprovar la convocatòria per a l'assistència als ajuntaments per a la 
prevenció d'incendis forestals en camins municipals i franges periurbanes per a 
l’any 2013, del següent tenor literal:  
“CONVOCATÒRIA L’ASSISTÈNCIA ALS AJUNTAMENTS PER A LA PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS EN CAMINS MUNICIPALS I FRANGES 
PERIURBANES. ANY 2013 
Article 1. Objecte 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les Bases 
per a l’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals en camins 
municipals i franges periurbanes, aprovades juntament amb aquesta convocatòria. 
Article 2. Crèdit pressupostari 
La dotació pressupostària per a l’any 2013 és la següent: 
Partida 400/172/22713, amb una dotació màxima de 290.000 €. 
Article 3. Terminis 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà el 28 de febrer de 2013. 
Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que s’indica a l’apartat segon 
de les bases, s’han de fer emplenant el model normalitzat disponible a la web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i s’han de presentar en el Registre General de 
la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 4, 17004-Girona), o bé trametre-les 
per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el centre 
gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona pot demanar al sol·licitant que 
ampliï o esmeni la informació aportada inicialment. Si l’interessat no esmena l’error 
o mancança en el termini màxim de 10 dies, es procedirà a arxivar la sol·licitud 
sense cap tràmit ulterior.  
Sega de franges de seguretat en marges de camins 
Termini per presentar sol·licituds per part dels ajuntaments per ser inclosos en el 
servei: 28 de febrer. 
Termini orientatiu per elaborar i comunicar als ajuntaments el pla anual de treball 
per part de la Diputació: 31 de març. 
Termini per part de l’ajuntament per acceptar el pla de treball: 15 dies naturals a 
partir de la data de comunicació del pla de treball. 
Període d’execució dels treballs per part de la Diputació: en general del 15 de maig 
al 15 de setembre, tret que calgui respectar els períodes de prohibició de treballs en 
zones forestals. 
Arranjament del ferm de camins 
Termini per presentar sol·licituds per part dels ajuntaments per ser inclosos en el 
servei: 28 de febrer. 
Termini per rebre les comunicacions dels ajuntaments sobre les necessitats anuals 
d’arranjament del ferm de camins: 28 de febrer. 
Termini orientatiu per elaborar i comunicar als ajuntaments el pla anual de treball 
per part de la Diputació: 31 de març. 
Termini per part de l’ajuntament per acceptar el pla de treball: 15 dies naturals a 
partir de la data de comunicació del pla de treball. 
Període d’execució de treballs per part de la Diputació: a partir de l'1 de juny. 
Neteja de franges de protecció de nuclis urbans 
Termini per presentar sol·licituds per part dels ajuntaments per ser inclosos en el 
servei: 28 de febrer. 
Termini orientatiu per elaborar i comunicar als ajuntaments el pla anual de treball 
per part de la Diputació: 31 de maig. 
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Termini per part de l’ajuntament per acceptar el pla de treball: 30 dies naturals a 
partir de la data de comunicació del pla de treball. 
Període d’execució de treballs de neteja de franges de protecció per part de la 
Diputació: del 16 d’octubre al 14 de març. 
Les sol·licituds o documents rebuts fora d’aquests terminis no s’incorporaran en el 
pla de treball de l’any en curs i podran incorporar-se al del següent exercici. 
Article 4. Termini de resolució i notificació 
La Junta de Govern ha d’adoptar una resolució respecte a les sol·licituds en un 
termini màxim de sis mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria, sens perjudici que aquest òrgan en posposi els efectes a una data 
posterior. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que se n’hagi adoptat una resolució, el 
sol·licitant pot entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. 
La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera individualitzada en el 
termini màxim de deu dies posteriors a la data en què hagi estat adoptada. 
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a la Diputació tenir 
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, com 
també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu. 
Article 5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent de la notificació formal. 
Article 6. Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i a la web de la Diputació.” 
 
TERCER. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit 
que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament. 
 
QUART. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis de la 
convocatòria al Tauler d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i a la web corporativa. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir 
a l’execució del present acord, per a resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria, i en especial per ordenar la publicació íntegra 
de les bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, 
si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
15. MOCIONS D’URGÈNCIA 

PLE37/000001/2013. Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret 
a decidir del poble de Catalunya. 
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De conformitat amb l'article 82.3 del ROF i prèvia declaració d'urgència aprovada 
per unanimitat dels assistents, es tracta la moció d’adhesió a la Declaració de 
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, a proposta dels grups de 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, del tenor següent: 
 
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, 
aprova la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el 
contingut següent: 
 
“Preàmbul 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 
identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble 
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El par-
lamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees 
de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més 
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de 
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, 
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les 
institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat 
un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i 
promoure’l des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans 
ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà 
un primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de 
Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es 
constituí un govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es 
dotà d’un Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim 
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del 
poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la 
creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la 
Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a 
l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista 
definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà 
mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les pri-
meres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les 
forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del 
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i 
negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal 
destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa 
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radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de 
l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui 
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, 
socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar 
l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massi-
ves del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de 
l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són ex-
pressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del 
poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de 
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les 
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han 
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania 
de Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la 
següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble 
de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu 
l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya 
puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, 

caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 

escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el 
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat 
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió 
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a 
decidir. 

– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement 
precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el 
procés. 

– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions 
europees i el conjunt de la comunitat internacional. 

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalu-
nya com un sol poble. 

– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles 
d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 

– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
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– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que 
representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per 
tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball 
que garanteixin aquest principi. 

– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polí-
tiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, 
i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi. 

 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser 
actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del 
poble de Catalunya.” 
 
Per tot això, els grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya 
proposen al Ple l'adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 
 
Segon. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 
 
El diputat senyor Lluís Sais manifesta que el seu grup celebra que aquesta moció 
es porti a aprovació del plenari de la Diputació de Girona. Celebrem en aquest cas 
que s'hagi pogut consensuar amb el grup de CiU que està al Govern perquè 
entenem que és un exercici que ens toca fer de cares a la voluntat que ha 
expressat la majoria social d'aquest país. De fet podríem analitzar com s'ha arribat 
aquí, com s'ha arribat a aquesta situació, i probablement el preàmbul el tindríem en 
les consultes populars que van organitzar diferents ajuntaments, una bona part, una 
gran majoria d'ajuntaments tant de comarques gironines com d'arreu del país en 
què es demanava als ciutadans dels seus municipis que expressessin la seva 
voluntat sobre si Catalunya havia de ser o no havia de ser un estat independent. A 
partir d'aquí és evident que hi ha hagut diferents moviments socials i populars, que 
desemboquen en la manifestació històrica de l'11 de setembre en què la ciutadania 
de Catalunya, d'una forma pacífica, d'una forma clara i alhora rotunda diu prou a 
una situació, diu prou a un espoli continu per part de l'estat espanyol, a un 
menysteniment i evidentment a un atac continu als drets socials dels ciutadans 
d'aquest país. En posterioritat, el Parlament de Catalunya, el 27 de setembre, al 
final de la legislatura va aprovar una resolució de forma majoritària en la qual es 
comprometia, en la propera legislatura, en l'actual, a celebrar una consulta, perquè 
els ciutadans de Catalunya decidissin el seu futur. I aquest va ser un dels eixos 
fonamentals amb el qual es van produir les eleccions del proppassat 25 de 
novembre. En les eleccions del proppassat 25 de novembre, diverses forces 
polítiques varen posar com a punt principal dintre dels seus compromisos electorals 
amb els ciutadans d'aquest país, el fet de consultar-los perquè els ciutadans de 
Catalunya decidissin sobre el futur del seu país. Per tant, estem davant d'un 
exercici de la democràcia amb la seva màxima puresa i plenitud, i això ho hem de 
tenir clar. Ningú pot tenir por, i ningú ha de tenir por que el poble i que la ciutadania 
s'expressi i manifesti la seva voluntat. Tant els que son partidaris d'una opció com 
els que son partidaris d'una altra. És un exercici de normalitat. Hi ha una sèrie de 
grups polítics i, també, de ciutadans de Catalunya, entre els quals ens trobem 
nosaltres, que pensem que la resposta, en el seu moment, en la consulta que es 
faci als ciutadans de Catalunya ha de ser que Catalunya esdevingui un estat propi, 
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esdevingui un estat independent dintre de la Unió Europea, per diferents motius, per 
diferents raons, per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans, per poder 
mantenir una cohesió social, i evidentment perquè ens puguem desenvolupar tal 
com pertoca a qualsevol nació. L'escenari que s'obre en aquests moments, és que 
tots aquells que pensem d'aquesta manera ajuntem esforços, ajuntem sinergies, 
per convèncer al màxim nombre de ciutadans del nostre país que això és el millor 
que els convé. En aquests moments, la independència de Catalunya, pensem des 
del grup d'ERC, és una necessitat, i més quan tenim l'exemple continu, diari, 
gairebé segon a segon, d'un estat espanyol que ens està posant totes les traves 
possibles, que ens està posant tots els problemes possibles, i que ens està 
obstaculitzant qualsevol gestió del govern del nostre país, i això té un efecte directe 
cap els ciutadans de Catalunya. El que avui estem fent aprovant aquesta moció no 
és res més que refermar el que els ciutadans de les comarques gironines han 
manifestat. Els ciutadans de Catalunya, i els ciutadans de comarques gironines han 
manifestat que volen ser consultats. Ho van expressar a través de les eleccions del 
25 de novembre, i donant un suport majoritari, i aquesta no és una lectura ni 
interessada ni partidista de que tenien ganes de ser consultats sobre el seu futur. 
Per tant, el gest que fem avui aprovant aquesta moció, aquesta declaració, també fa 
que ens acostem una mica més als ciutadans, i en els moments en què ens trobem, 
que els dirigents polítics, que la classe política demostri aquesta proximitat cap als 
ciutadans del seu país es un gest que s'ha de tenir en compte. 
 
La diputada senyora Ma Teresa Ferrés manifesta que m’adreço a vostès com a 
representants del món local gironí, i tots som conscients que aquest és un món 
local plural i divers i és en el dia a dia en l'exercici del nostre càrrec de regidors on 
copsem i on prenem el pols a aquesta societat gironina, i on escoltem les veus 
plurals i diverses que tots plegats tenim en els nostres pobles i ciutats, però també 
és cert que en copsar aquest sentiment copsem un sentiment majoritari i és el de 
defensar el dret legítim i democràtic de poder decidir el nostre futur. Des del grup 
del partit dels socialistes de Catalunya de la Diputació de Girona, i com a 
representats d'aquest món local, però també de molts companys i companyes 
socialistes de la demarcació de Girona, avui pensem que és el moment de sumar. 
De sumar des del respecte i amb un sol objectiu, el de poder exercir el dret a decidir 
de manera lliure i democràtica. I considerem que aquest únic objectiu ens ha d'unir 
per damunt de criteris excloents de colors i de sigles, i tal com deia, des d'aquest 
sentiment majoritari el que copsem és que el nostre poble vol ser consultat, vol 
parlar. I nosaltres, des de les institucions som conscients que ho hem de fer 
possible, i per tant, cal cercar complicitats, i no divergències. El partit dels 
socialistes de Catalunya és i ha estat un partit principal en la història del nostre 
país, i el socialisme català ha estat protagonista de la transformació de molts pobles 
i ciutats del nostre país, i ho ha fet sempre treballant des de la cohesió social, i 
contribuint a la unitat de la societat civil. És per això que avui ens sumem a donar 
suport a aquesta moció -desprès explicaré, al final, com ho farem- bàsicament ens 
sumem a aquest acord que va prendre el Parlament el passat dimecres 23, però 
crec que en un moment d’aquestes característiques, és quan també volem 
manifestar alguna consideració: en primer lloc que cal aprofundir en la nostra 
democràcia, sens dubte, estarem tots d'acord amb què ens cal una reforma de 
l'administració, i que cal treballar per una nova llei electoral, i segurament ho hem 
de fer plegats. En segon lloc, que cal el respecte a totes les opinions, tant d'aquell 
que pensa que sí, com d'aquell que pensa que no. Tots ens hem de poder 
manifestar. També és el moment de fer política, i fer política vol dir negociar, vol dir 
dialogar. Les decisions unilaterals i els cops de porta no ens condueixen enlloc. I 
també cal dir que estem en el moment primer d'aquest llarg recorregut que tenim 
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per davant, i que ara no cal pressuposar el final. Per tant, conscients que som en 
aquest quilòmetre zero d'aquest llarg recorregut, el que volem manifestar és que 
estem d'acord amb el fons, però avui també volem dir que les formes precisament 
no han estat exemplars. Quasi ens atrevim a dir que les formes han fallat, en aquest 
procés. En un procés d'aquestes característiques que al llarg dels darrers dies hem 
escoltat que és un procés històric, que és transcendent, però que les formes fallin, 
en realitat no el doten de molta fortalesa. Per tant, creiem que més enllà de trobar-
nos una resolució imposada, segurament ens haguéssim sentit molt més còmodes 
en una comissió de treball on tots plegats haguéssim pogut fer-hi aportacions molt 
interessants. Però bé, en qualsevol cas crec que tots compartim que les divisions 
no són bones, que una fractura del país no condueix a res i que per tant el que ens 
porta a donar suport al que avui ens planteja aquí, és la voluntat de sumar. Som 
conscients també, que estem en una cruïlla, en un punt d'inflexió del nostre país, i 
que el nostre país ha d'estar preparat per agafar un bon tren amb bona marxa, amb 
apostes decidides de futur, per superar aquest moment històric, ja no pel tema que 
avui portem aquí a donar suport, sinó a molts nivells. És un moment històric a nivell 
social, a nivell econòmic, i sobretot de credibilitat de les nostres institucions vers els 
ciutadans. Per tant, pensem que ens cal una estratègia posada al dia, una 
estratègia de país, una estratègia intel·ligent i àmplia que sigui capaç de mobilitzar 
les potencialitats del nostre país, perquè només així pensem que Catalunya pot 
trobar el seu lloc en el aquest nou món que estem construint. Permeti'm acabar 
dient, clarament, i ben alt i ben clar que els socialistes defensem el dret a decidir, 
però avui precisament no estem votant això. Avui el que fem és votar l'acord a una 
resolució del Parlament, i és per aquest motiu que nosaltres, el partit dels 
socialistes de Catalunya a la Diputació de Girona donarem llibertat de vot als 
nostres diputats i diputades. 
 
El diputat senyor Pere Vila manifesta que és una moció que hem presentat 
conjuntament, amb el grup ERC, que també és va intentar que s'hi adherissin el 
grup del partit del socialistes. Per causes òbvies i ja explicades no ha pogut ser. 
Aquesta era la nostra voluntat, però malgrat que no va poder ser en aquell moment, 
avui em congratulo que l'estil gironí de fer política hagi quedat copsat una vegada 
més, que serem prou capaços de treure un gran acord, pràcticament per la majoria, 
espero que tota, no sé si finalment hi haurà algun vot contrari, alguna abstenció, 
però en tot cas la voluntat nostra tant d'esquerra republicana com de convergència i 
unió era que us hi suméssiu en bloc. No ha pogut ser del tot, però ha estat el gest 
que avui vull destacar. Si a Catalunya hagués funcionat la setmana passada com 
previsiblement anirà aquí, crec que tots partiríem amb molta solvència per aquest 
procés. Ja ens hem referit al fet que el procés no serà senzill, i de ben segur ple 
d'obstacles i de dificultat, però si una cosa ens ha dignificat sempre als catalans i 
aquí hauríem de repassar molt la història, és que les adversitats són sovint reals, 
són sovint climatològiques, són sovint d'actituds de la gent, i són sovint d'atacs 
contra la nostra identitat, i sempre ens n’hem sortit. Estem en un moment decisiu, 
espero que definitiu, i aquí tots els partit hi hem d'aprofundir. Aquesta és una 
declaració que dóna suport a un acte solemne que es va fer la setmana passada i 
que té una transcendència política immensa i històrica, és veritat, i si també podem 
ajudar a que els 221 municipis de la nostra demarcació s'hi afegeixin serà un suport 
unànime a la feina que han fet tots els diputats i diputades al Parlament de 
Catalunya i, finalment dir que amb la voluntat que tot acabi sortint bé, hem de 
comptar amb la complicitat de la gent, però sí que vull dir, com a portaveu de 
Convergència i Unió, que la nostra opció és que tothom tingui el dret a decidir, i 
nosaltres votarem perquè sigui que sí, aquesta decisió, i que com a tal intentarem 
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sumar, quanta més gent possible, perquè el moment s'ho val, el país s'ho val, la 
gent s'ho val i la història s'ho val. 
 
Se sotmet a votació la moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya que s’APROVA per 25 vots a favor i un vot en contra. 
 
16. PRECS I PREGUNTES 
No n’hi ha  
 
Abans d’acabar la sessió el senyor President comenta que vol agrair a tots els 
diputats i diputades el suport donat i l'ajut a l'exercici de la seva tasca com a 
president accidental en aquests gairebé 50 dies, des del passat 11 de desembre, 
d'una manera especial a l'equip de govern, als vicepresidents, i al diputat adjunt a la 
presidència, i a tot el personal de la corporació, així com demanar-los que facin el 
mateix al president que sortirà elegit en el Ple que d'aquí a 10 minuts portarem a 
terme d'elecció del nou president un cop acceptada la renúncia del senyor Jaume 
Torramadé.  
 
El senyor President aixeca la sessió a tres quarts de sis de la tarda del contingut de 
la qual, com a Secretari, CERTIFICO.” 
 

I perquè consti i als efectes previstos a l’article 3 de l’Ordre del Departament de 
Governació i Administracions Públiques 570/2009, de 10 de desembre, signo el 
present certificat, amb l’excepció prevista a l’article 206 del ROF i a resultes de 
l’aprovació de l’acta. 
 
Girona, 12 de febrer de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari general, en funcions 
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