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DEPARTAMENT
DE GOvERNACIó
I RELACIONS INSTITUCIONALS
RESOLUCIÓ
GRI/2600/2012, de 22 de novembre, sobre la selecció d’operacions de municipis
amb una població de dret de ins a 3.000 habitants susceptibles de coinançament
del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà), mitjançant
el programa Viure al Poble Més.
L’article 1 de l’Ordre GRI/144/2012, de 18 de maig (DOGC núm. 6145, de 8.6.2012)
aprova les bases reguladores per seleccionar projectes susceptibles de cofinançament
pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa
Viure al Poble Més presentats pels municipis de Catalunya amb una població de
dret de fins a 3.000 habitants, segons les xifres oficials del padró referides a l’any
2011 publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
L’article 2 d’aquesta Ordre obre la convocatòria per presentar sol·licituds d’operacions susceptibles de cofinançament pel programa Viure al Poble Més, FEDER
Catalunya 2007-2013, eix 4.

La base 3 de l’annex d’aquesta Ordre estableix els tipus de projectes que són
susceptibles de ser subvencionats pel programa Viure al Poble Més, essent aquests:
projectes per millorar els serveis turístics (categoria 54), projectes per a la valoració,
protecció i conservació del patrimoni cultural (categoria 58) i projectes integrats
per a la regeneració urbana i rural (categoria 61).

D’acord amb la base 5, el percentatge de cofinançament dels ajuts del Programa
operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble
Més, és del 65 % de la despesa elegible o subvencionable dels projectes. Així, del
total de la despesa subvencionable de cada projecte, el 50% va a càrrec del Fons
europeu de desenvolupament regional i el 15% restant, a càrrec del Departament
de Governació i Relacions Institucionals. L’apartat cinquè d’aquesta mateixa base
determina quines són les despeses elegibles o subvencionables dels projectes. Pel que
fa a la part finançada pel Fons europeus ho és qualsevol despesa corrent o d’inversió
que compleixi amb la normativa, d’acord amb el que disposa l’Ordre EHA/524/2008,
del llavors Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques; i en relació amb el
percentatge finançat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals
només ha de correspondre a despeses d’inversió, no despeses corrents.
D’acord amb l’acta de 17 de setembre de 2012 del Comitè de Selecció referent a
la proposta de selecció, prevista a la base 9.

D’acord amb l’informe favorable de la Subcomissió de Cooperació i Règim
Econòmic de la Comissió de Govern Local reunida el 4 d’octubre de 2012, i amb
la disponibilitat econòmica total de la convocatòria per al programa Viure al Poble Més, FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, de 7.000.000,00 d’euros i de l’ajut
complementari aportat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals,
corresponent al 15% de la despesa subvencionable del total del projecte, a càrrec de
la partida pressupostària GO 03 D/760.0001/713 “Corporacions locals”,
RESOLC:

—1 Incorporar els projectes indicats a l’annex 1 d’aquesta Resolució a la llista
d’operacions seleccionades, als quals s’assigna cofinançament, en el marc del programa Viure al Poble Més, amb indicació de l’ens responsable, del títol de l’operació,
de la categoria, de la despesa subvencionable i del percentatge de cofinançament
del FEDER i el del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
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—2 Atorgar l’ajut complementari corresponent al 15% de la despesa subvencionable del total del projecte i que també consta a l’annex 1 com a cofinançament del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant bestreta. El tràmit
del seu pagament s’inicia a partir de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

—3 Incorporar els projectes indicats a l’annex 2 d’aquesta Resolució a la llista
d’operacions no seleccionades, als quals no s’assigna cofinançament.
—4 D’acord amb l’article 6 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, l’acceptació de
l’ajut pel beneficiari comporta la conformitat de publicar el nom de l’ens beneficiari,
el títol de l’operació i la quantitat de fons públic assignada a la llista de beneficiaris
prevista en l’article 7.2.d) d’aquest Reglament.

—5 Els beneficiaris resten sotmesos a totes les obligacions establertes per les
bases reguladores, per la normativa en matèria de subvencions i per la normativa
comunitària.

—6 Notificar aquesta Resolució als ens locals interessats i indicar-los que, contra aquesta Resolució poden interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant el director
general d’Administració Local en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà
de la seva publicació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 22 de novembre de 2012

JOaN CañaDa I CaMpOS
Director general d’Administració Local

aNNEx 1

Operacions subvencionables incloses en el Programa operatiu FEDER, eix 4, programa Viure al Poble Més
E: Eix/Categoria; D: Despesa subvencionable; C: Cofinançament FEDER 50%; F: Cofinançament DGRI 15%

Ens responsable
Bossòst
Carme
Duesaigües
Estany

Granada
Guardiola de Berguedà
Odèn
Pau
Penelles
Pera
Puigdàlber
Riba-roja d’Ebre
Riudecols

Títol de l’operació
Bossòst, les rutes protectores
Obrim Carme a les rutes turístiques de l’aigua i del patrimoni cultural
i mediambiental del municipi
Els pilars del món rural
L’Estany: història i natura. El patrimoni cultural i natural
com a dinamitzador turístic
La Granada, la història i el vi
Guardiola, la porta del Pirineu
Recuperació dels elements arquitectònics, patrimonials i naturals
del Salí de Cambrils. T. M. d’Odèn
Creació d’un node d’unió a Pau entre els parcs naturals del Cap de Creus
i els Aiguamolls de l’Empordà
Penelles: el pla de la Noguera (un gran pla per fer país)
Gaudir La Pera: un passeig turístic pels racons històrics i culturals
del municipi de La Pera
Puigdàlber, poble enoturístic i comercial
Riba-roja respira, viu i sedueix
Els valors de Riudecols: escales i bassots

E
4.61

D
646.039,24

C
323.019,62

F
96.905,89

4.57
4.58

644.878,22
751.962,08

322.439,11
375.981,04

96.731,73
112.794,31

4.58
4.61
4.57

960.482,14
649.190,78
655.877,24

480.241,07
324.595,39
327.938,62

144.072,32
97.378,62
98.381,59

4.58

788.157,68

394.078,84

118.223,65

4.61
4.61

815.752,98
604.399,64

407.876,49
302.199,82

122.362,95
90.659,95

4.57
4.61
4.61
4.61

882.738,46
702.242,86
695.726,48
763.036,46

441.369,23
351.121,43
347.863,24
381.518,23

132.410,77
105.336,43
104.358,97
114.455,47

Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B 38014-2007

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6264 – 29.11.2012

59055
CVE-DOGC-A-12327016-2012

Ens responsable
Sant Aniol de Finestres
Torre de l’Espanyol
Vall de Cardós
Vallgorguina
Vila-sana
Vilademuls

aNNEx 2

Títol de l’operació
La Barroca, cultura i natura
La Torre de l’Espanyol; cruïlla històrica entre l’Ebre i El Priorat
Vall de Cardós: els camins de la pau
Des de la prehistòria a la Vallgorguina d’avui
Implantació de rutes i serveis per a l’atenció de l’Estany
Vilademuls: patrimoni al servei del creixement

Ajuntament
Aguilar de Segarra
Amer
Argençola
Armentera
Ascó
Avellanes i Santa Linya
Banyeres del Penedès
Barbens
Bassella
Batea
Bellvei
Benavent de Segrià
Bot
Bruc
Calonge de Segarra
Campllong
Camprodon
Canejan
Capolat
Caseres
Colldejou
Copons
Fatarella
Floresta
Fogars de la Selva
Guimerà
Horta de Sant Joan
Linyola
Molló
Montmell
Naut Aran
Navès
Ossó de Sió
Palma d’Ebre
Planoles

E
4.61
4.61
4.61
4.57
4.61
4.58

D
C
F
731.731,06
365.865,53
109.759,66
901.046,74
450.523,37
135.157,01
732.408,36
366.204,18
109.861,25
749.390,00
374.695,00
112.408,50
610.816,72
305.408,36
91.622,51
714.122,86
357.061,43
107.118,43
14.000.000,00 7.000.000,00 2.100.000,00

Títol de l’operació
Castellar, petit conjunt fortificat
Pla de protecció, valorització i difusió turística del patrimoni arquitectònic
Argençola: noves oportunitats des de l’ahir i cap a l’avui i l’endemà
L’Armentera, paisatges en 3 dimensions
Tresor d’Ascó. Espai d’interpretació històrica
Creació d’un espai de recepció turística i regeneració urbana al nucli de Les Avellanes
Projecte integral de dinamització turística: Banyeres, la font íbera del Penedès
Execució parcial estratègica municipal 2012/2015
Bassella, un bany salat al Pirineu
Coneix Batea. Gaudeix Batea
Gorres de cop, entre la nostàlgia i la modernitat
Regeneració urbana de les zones alta i baixa del nucli urbà
Restauració antiga estació de Bot
Construcció de la xarxa d’aigües fecals i residuals a la urbanització El Bruc residencial
Nova casa consistorial i sala polivalent de Calonge de Segarra
Campllong: un municipi d’entorn natural per descobrir
Renovació integral de paviments i serveis de vials i espais urbans del nucli històric
(Mod.2012)
Infraestructura turística “Camins de Canejan”
Projecte de dinamització turística i de coneixement de la natura de Capolat
Regeneració nucli històric de Caseres, nova pavimentació que reforça el caràcter rural i turístic
Pla de dinamització turística i socioeconòmica del municipi de Colldejou
Copons, vila d’aigua. Projecte integral de dinamització turística del municipi de Copons
La Fatarella sostenible: projecte de desenvolupament econòmic, social
i ambiental en un entorn rural
Urbanització del carrer de les Piscines
Descobreix Fogars de la Selva: dinamització econòmica, patrimonial i territ. a través del turisme
Projecte de regeneració urbana i senyalització patrimonial del conjunt històric-artístic de Guimerà
Pavimentació i serveis al nucli urbà, 3a fase. Etapa A
Projecte d’intervenció integral al municipi de Linyola (Pla d’Urgell). Viure al Poble Més 2012
Molló, porta d’entrada: programa per a la posada en valor patrimoni històric, natural i cultural
Construcció de central tèrmica amb una xarxa de calefacció alimentada amb biomassa forestal
Centre d’alt rendiment de muntanya al municipi de Naut Aran
Viure a Navès: promoció econòmica i turística sostenible del territori
Ossó de Sió. Projecte d’activació econòmica dels recursos turístics
La Palma d’Ebre, turisme rural i de muntanya entre el riu Ebre i el Montsant
Planoles, porta al Romànic
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Pontons
Prats de Lluçanès
Querol
Riudellots de la Selva
Sant Bartomeu del Grau
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan de Mollet
Sant Llorenç de Morunys
Sant Pere de Riudebitlles
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Fe del Penedès
Santa Maria de Corcó
Sarroca de Lleida
Soses
Torrelameu
Verdú
Vila-sacra

(12.327.016)

Formació d’una oficina d’informació turística i centre d’interpretació
Prats de Lluçanès. La vila dels Elois
Creació del centre d’interpretació dels castells del Gaià i millora del seu entorn
Regeneració urbana del nucli antic
Projecte integral per a la revitalització econòmica i urbana de Sant Bartomeu del Grau
Sant Iscle, la porta del Montnegre: natura i cultura
Projecte de regeneració i valorització urbana, patrimonial i social
Projecte de rehabilitació del monestir de Sant Llorenç de Morunys, fase 3
Rehabilitació del palau dels marquesos de Llió
Ser més. Una aposta pel desenvolupament local
El torrent de Santa Fe; el parc del Penedès
Centre d’interpretació del Collsacabra
Restauració arquitectònica monumental del castell de Sarroca de Lleida, fases 1 i 2
Millorant Soses (Baix Segrià)
Torrelameu: tradició, natura i aigua
Projecte d’intervenció integral al municipi de Verdú (Viure al Poble Més 2012)
Millora i condicionament del nucli urbà de Vila-sacra per a la reactivació social i econòmica
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