
 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019 
Servei Responsable: Participació 

Altres serveis que hi col·laboren: --- 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: Destinar 9.000,00 € per al Pla de 

dinamització del Barri Vell 

 

NOM BARRI: Barri Vell 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOM BARRI: Barri Vell  

Quantitat disponible al barri: 75.650,01 € 

------------------------------------------------------------------------------------ 
PROPOSTA VEÏNAL: 

L’associació de veïns proposa destinar la quantitat de 9.000,00 € per 

continuar amb el Pla de dinamització del barri amb activitats diverses 

enfocades a tots els veïns del barri a fi de millorar les ofertes d’activitats 

festives, lúdiques i culturals com a eixos bàsics.  

 

CONDICIONS TÈCNIQUES: 

La Secretaria Municipal va emetre un informe el 26 de maig de 2017 on 
exposava que les propostes i els projectes amb finalitats d’interès 
general (socials, educatives culturals i d’altres) però de caràcter 
particular o privat perquè es desenvolupen a iniciativa de les 
associacions de veïns i d’altres entitats privades s’han de regular 
d’acord amb la Llei General de Subvencions i el procediment 
d’atorgament de les subvencions ha de ser de concurrència 
competitiva. 

 

En data 3 de juliol de 2019, es varen aprovar definitivament les bases 
específiques modificades per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva destinades a projectes socials, educatius, 
culturals i d’altres en el marc dels Pressupostos Participats dels Barris, per 
als quals hi ha reservada una partida de 200.000 €. 
 

Els projectes d’aquest tipus que heu presentat les associacions de veïns i 
altres entitats  de barri a les primeres assemblees s’han d’adequar al que 
estableixen aquestes bases per tal que siguin viables i puguin ser 
sotmesos a consulta entre el 18 de novembre i el 2 de desembre.  

 



 

D’acord amb el que preveuen aquestes bases especifiques: 

- Durant el mes de desembre s’aprovarà la convocatòria en règim 
de concurrència única i exclusiva per als projectes votats que 
hagin sortit escollits en aquesta consulta. 

- Es podran presentar les sol·licituds a partir de la data de 
publicació de la convocatòria. El termini serà de 15 dies hàbils. 

- La quantitat de la subvenció serà coincident amb quantitat 
subvencionable del pressupost presentat.  

- Els projectes es poden finançar, a més de mitjançant la subvenció, 
amb fons propis de les entitats o amb recursos privats sempre que 
els ingressos totals no excedeixin del cost del projecte. 

- Pel que fa a les despeses subvencionables, seran les que, de 
manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada i resultin estrictament necessàries per a la seva 
realització. No s’admeten les despeses destinades a finançar 
l’activitat ordinària del beneficiari o les seves despeses generals. 

- Seran subvencionables només les despeses que s’iniciïn durant 
l’any en el qual es demani la subvenció i fins a la data límit per 
justificar-les que s’establirà a la convocatòria. 

- Es poden imputar despeses directes i despeses indirectes.  

Es consideren despeses directes subvencionables les que figuren a 
continuació: 

a) Les retribucions del personal necessari per a executar el projecte 
subvencionat. 

b) El lloguer de les instal·lacions on es desenvolupen les activitats 
previstes en el projecte subvencionat. 

c) Les despeses d’adquisició de béns inventariables necessaris per al 
projecte. El període durant el qual el beneficiari haurà de destinar-
los a una finalitat concreta és de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic i de dos anys per a la resta de 
béns. 

d) Les assegurances d’accidents i de responsabilitat civil que 
cobreixen les activitats. 

e) Les despeses de transport i de publicitat dels projectes.  



 

D’altra banda, les despeses indirectes poden ser subvencionades 
sempre que estiguin basades en les despeses reals que s’han fet. 
S’han d’aportar documents justificatius de totes i cadascuna de 
les despeses imputades. 
Es consideren despeses indirectes subvencionables les que figuren 
a continuació: 

a) Les despeses per gestionar i executar el projecte: despeses 
d’administració, d’assessoria, de gestoria fiscal i laboral, etc... 

b) Altres despeses com ara energia elèctrica, aigua, clavegueram, 
calefacció i climatització, missatgeria, correu, neteja i vigilància, o 
bé altres despeses no especificades anteriorment associades a 
l’execució del projecte. 

Les despeses indirectes no poden superar el 20% del pressupost que 
presenti l’entitat per al desenvolupament del projecte i sempre que 
aquests costos corresponguin al període en què es realitza l’activitat. 
 
 

INFORME  TÈCNIC: 

 
Un cop estudiada la proposta presentada per l’associació de veïns es 
valora positivament la seva execució perquè en general s’adequa a les 
bases de subvenció aprovades. 
 
Però tenint en compte que es fa referència a alguns cursos i tallers, és 
molt important que quan es presenti la justificació, es declarin tant els 
ingressos com les despeses objecte del projecte, especificant el cost de 
cada concepte. 
 
I en relació al curs de cantautors a la carta de data 20/12/2018 amb un 
pressupost de 450 €, no podria entrar a la convocatòria d’enguany i 
caldria retirar-lo d’aquesta proposta, però encara es podria justificar 
aquesta despesa en el marc de la convocatòria de l’any passat. 
 
 

 



 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

Pressupost del projecte presentat: 9.000,00 € 
Quantitat subvencionable:  
(S’annexa el projecte presentat per l’entitat)  
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


