1) P: En la convocatòria publicada del Pla d’Inversions 2020-2021, la base novena diu
que el termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte, el meu dubte davant la situació en la qual
estem. A partir de quan comptarà el termini?
R: En el BOP número 88, de l’11/5/2020 s’ha publicat únicament la convocatòria del Pla
d’Inversions 2020-2021.
En el BOP número 104, de 2/06/2020, s’ha publicat l’extracte de la convocatòria.
El termini per a presentar sol·licituds s’ha iniciat el dia 3 de juny i finalitzarà el pròxim 1
de juliol.

2) P: D’altra banda, de conformitat amb l’anunci de la convocatòria, aquesta s’exposa
al públic durant un termini de deu dies (10), perquè els interessats puguen presentar
al·legacions i reclamacions. No obstant això, la disposició addicional tercera del RD
463/2020 suspén els terminis i els termes, per la qual cosa demane que ens indiquen
si aquest termini d’exposició al públic es troba vigent o suspés.
R: L’acord d’aprovació de la convocatòria contempla la continuació dels tràmits
pertinents amb vista a la gestió del Pla d’Inversions 2020-2021, a l’empara de la
possibilitat prevista en la mateixa disposició addicional tercera del Reial decret
463/2020, de 14 de març.
Per aquest motiu, el termini de deu dies començarà a comptar a partir de l’endemà de
la publicació de la convocatòria en el BOP.

3) P: Els ajuntaments poden actuar sobre immobles de domini públic o de titularitat
pública d’administracions diferents a aquella per a la qual sol·licita ajuda?
R: Sí, sempre que compten amb l’autorització de l’administració pública corresponent.

4) P: Necessitaria que m’aclaríreu el dubte de quins programes s’inclouen en cadascuna
d’aquestes línies (Pla d’Inversió o Fons de Cooperació), ja que no sabem si programes
com la Dipu et beca, subvenció d’assistència tècnica, programes de joventut, etc., els
hem d’incloure en alguna d’aquestes dues línies de finançament o per contra hi haurà
convocatòries a part per a sol·licitar la subvenció.

-

R: Respecte del Fons de Cooperació Municipal Incondicionat, es tramita i gestiona en el
servei d’Intervenció, oficina pressupostària. Per a qualsevol consulta sobre aquest pot
posar-se en contacte amb Pau Martínez, en el telèfon 687 28 41 60.
Respecte del Pla d’inversions, que és el que tramitem en el Servei de Cooperació
Municipal, es refereix únicament a inversions en dues línies d’actuació:
La primera, general, de lliure elecció per part de cada entitat beneficiària.
La segona, dirigida a inversions que es dirigisquen a la consecució d’algun dels objectius
de desenvolupament sostenible ODS) números 6, 7, 9, 11, 13 o 15. Pot obtindre més
informació sobre aquests en https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos, com també
en l’annex IV de la convocatòria, publicada en el BOP número 88, d’11 de maig de 2020.
La informació sobre subvencions d’assistència tècnica li la podran facilitar en aquest
servei (José Luis Romero) o en el Servei d’Assessorament Municipal (Enrique Moreno),
i, sobre programes de joventut, en el Servei de Benestar Social (Carlos Santos).

5)

P: Enguany hi haurà Pla d’Ocupació?
R: Aquest pla és un pla de despesa corrent, la idea de la Diputació ha sigut augmentar la
participació en el Fons de Cooperació Incondicionat per a reduir aquells plans de
despesa corrent que oferia la Diputació; per tant, no tenim constància que hi haurà un
Pla d’Ocupació enguany, excepte un criteri superior.

6)

P: És possible sol·licitar la subvenció per a obres ja iniciades (adjudicades en 2019 i
iniciades en 2020)?
R: No resulta possible sol·licitar la subvenció per a obres ja iniciades. Es recorda que en
compliment de la clàusula desena. A): «Abans de la contractació de l’actuació
subvencionada tots els projectes o memòries hauran de comptar amb l’informe
favorable emés pels serveis tècnics de la Diputació.»

7) P: La titularitat i disponibilitat de terrenys l’hem de justificar en el moment de la
sol·licitud o només una vegada aprovada la subvenció? Hi ha la possibilitat de
sol·licitar la subvenció per a realitzar una obra, però els terrenys encara no els té
l’Ajuntament.
R: El certificat de titularitat s’ha de presentar en fase posterior a la fase de sol·licitud,
amb la qual cosa sí que hi hauria, a priori, tal possibilitat.
Davant de procediments d’adquisició o expropiació que es puguen allargar en el temps
caldrà tindre especial cura amb els terminis generals de justificació de la subvenció.

8) P: Segons exposen, hi ha una quantitat preconcedida lligada a una sol·licitud
obligatòria per a l’elaboració i aprovació d’un pla urbà d’actuació municipal. En el cas
de XXXXXX és de XXXXXX€. Concretament, ens agradaria:
1.
Disposem de vint dies per a presentar la sol·licitud amb el detall dels projectes
que pretenem desenvolupar.
2.
Però estem obligats a presentar el pla urbà que, en el nostre cas, NO tenim.
3.
Llavors, en aquests vint dies únicament hem de sol·licitar l’ajuda preconcedida
per a la realització del pla urbà i, una vegada elaborat, fer la sol·licitud i detallar les
obres contemplades en aquest pla urbà?
R: El Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) NO s’ha d’aportar en el període de
presentació de sol·licituds. El Pla Urbà d’Actuació Municipal ha d’executar-se com una
actuació més de les sol·licitades a l’empara de la convocatòria, si bé els terminis màxims
d’execució són diferents als de les actuacions d’inversió, segons consta en la clàusula
desena B de la convocatòria. Per tant, durant els vint dies que vosté indica s’han de
sol·licitar totes les actuacions que es pretenen desenvolupar.

9) P: Aquesta fa referència al Pla d’Inversions per al bienni 2020-2021, en el qual tenim
un dubte en l’apartat de l’objecte, les condicions i la finalitat, on diu literalment:
«Per als ajuntaments inclou dues línies d’actuació:
La primera, general, per un import màxim del 90 % de la preassignació total
del Pla,
i
Una segona, addicional, destinada a incrementar en un 10 % la dotació

d’aquelles entitats que presenten projectes que complisquen algun dels ODS números
6…»
No ens queda clar si els imports són els que es descriuen en les taules d’assignació de
l’annex II, o si sol·licitem actuacions que es descriuen dins dels ODS, aquestes
assignacions es veuran incrementades en un 10 %.





R: En la taula continguda en l’annex II el significat de les columnes és el següent:
APORTACIÓ PER LÍNIA GENERAL: és l’import mínim que rebrà l’Ajuntament en qualsevol
cas.
APORTACIÓ PER ODS: és l’import addicional que es rebrà, si es compleix amb la condició
relativa a ODS.
IMPORT PREASSIGNAT TOTAL: és l’import total que es rebrà, si es compleix amb la
condició relativa a ODS.
IMPORT MÍNIM D’ACTUACIONS A PRESENTAR COM ODS 20 %: és l’import mínim
d’actuacions (obres o subministraments) tipus ODS que cal presentar per a complir amb
la condició relativa a ODS
Així doncs:
Si es presenten actuacions tipus ODS que complisquen amb l’import mínim de la
columna «IMPORT MÍNIM D’ACTUACIONS A PRESENTAR COM ODS 20 %», l’import
total rebut serà el de la columna «Import preassignat total».
Si NO es presenten actuacions tipus ODS que complisquen amb l’import mínim de la
columna «IMPORT MÍNIM D’ACTUACIONS A PRESENTAR COM ODS 20 %», l’import
total rebut serà el de la columna «APORTACIÓ PER LÍNIA GENERAL».

10) P: Segons diu, es pot demanar un 3,75 % de la inversió per a projectes, direccions
d’obra, etc. Aquesta quantitat va dins del total o va a banda?
R: La subvenció del 3,75 % per a estudis i treballs tècnics és addicional i per tant no
s’inclou en l’import destinat a inversions, en el cas en què s’executen les actuacions per
l’entitat beneficiària. (Va a banda del total).

11) P: Com es calcula el 3,75 % per a estudis i treballs tècnics? Hi ha què destinar un 3,75 %
per cada obra?
R: El 3,75 % s’ha de calcular sobre L’IMPORT PREASSIGNAT TOTAL, si es compleix amb
l’objectiu d’obres tipus ODS. En cas contrari, es calcularà únicament sobre l’import
D’APORTACIÓ PER LÍNIA GENERAL. En tots dos casos, si és l’entitat beneficiària qui
executa les actuacions.
Aquest 3,75 % calculat constitueix una borsa general per a cada ajuntament, destinada
a subvencionar estudis i treballs tècnics que estiguen directament relacionats amb les
actuacions subvencionades en el Pla d’inversions. Cada ajuntament pot decidir
lliurement a quina mena d’estudis o treballs tècnics i de quina actuació concreta ho
destina, fins a esgotar el seu import total assignat.

12) P: Ens indica que el 20 % de la preassignació s’ha de gastar en un projecte ODS, però
què passa si quan es liciten les obres hi ha una baixa? Hem de gastar el romanent en
un altre projecte ODS per a continuar complint el 20 %?
R: Sempre que es tracte de baixes oferides durant la contractació, el romanent que es

genere es pot disposar lliurement. No és necessari, doncs, destinar-lo de nou al
compliment d’ODS, en el cas que la baixa s’haguera produït en obra de tipus ODS. Això
no és així en els supòsits en els quals el romanent es genere per la no petició, renúncia
o no execució d’actuacions dirigides al compliment d’algun dels ODS subvencionables, i
en aquest cas passaria a una línia reglada específica i independent destinada a finançar
ODS.

13)P: En cas de baixa en l’adjudicació per a la redacció del Pla Urbà d’Actuació Municipal,
es podrà sol·licitar també la reinversió per a una altra actuació?
R: No. Els romanents o crèdits disponibles per baixes en les adjudicacions es poden
utilitzar únicament respecte de les actuacions que consistisquen en inversió. En tractarse el Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’una despesa corrent, no resulta possible
la reinversió en una altra actuació (clàusula sisena de la convocatòria).

14) P: Quina diferència hi ha entre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i el Pla
Urbà d’Actuació Municipal ( PUAM)?Quan s’han de presentar?
R: El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), recollit en la Llei 6/2011, de la
Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana, s’ha tingut en compte per a
assignar un 1,5 % del total del pla al conjunt d’ajuntaments, els quals han justificat que,
almenys, han iniciat un expedient per a la seua tramitació i aprovació posterior. Atés
que ja ha sigut valorat en la informació sol·licitada als ajuntaments amb anterioritat a la
publicació de la convocatòria, no és necessari presentar-ho juntament amb la sol·licitud.
El Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) és el document que s’ha d’elaborar sobre la
base de les indicacions i condicionants de l’annex V de la convocatòria. A aquest efecte
i com es recull en la base sisena de la convocatòria, cada ajuntament té preassignada,
dins dels imports resultants de la fórmula, una actuació de sol·licitud obligatòria, a càrrec
de la línia general del Pla d’Inversions, per a l’elaboració i aprovació d’aquest. Tal com
s’indica en la base sisena B, la data límit de justificació de l’aprovació del Pla Urbà
d’Actuació Municipal és el 31 de desembre de 2021.

15) P: El PUAM ha d’estar redactat per un equip multidisciplinari o amb la contractació
d’un sol tècnic (un arquitecte) seria vàlid?
R: Hem de tindre en compte que el Pla Urbà d’Actuació Municipal constitueix un
document que abasta múltiples disciplines: econòmica, jurídica, tècnica, sociològica….
Sobre la base de l’anterior, i tot i que es tracta d’un document de caràcter marcadament
tècnic, cal interpretar que l’equip idoni per a la redacció d’un PUAM ha d’estar constituït
per professionals de diferents àmbits, i, per tant, ha de ser un equip multidisciplinari. No
obstant això, no resulta descartable que, en el cas de municipis de grandària xicoteta, el
document puga ser elaborat íntegrament per un professional de l’àmbit tècnic
(arquitecte, enginyer) amb total garantia.

16) P: El PUAM ha d’estar aprovat abans del 31 de desembre de 2.021. Les actuacions i
programes previstos en ell i el control i seguiment (Fase 4 de l’esquema de
desenvolupament) es desenvolupen amb posterioritat? Entenc que si el Pla descriu les
prioritats futures d’obres i serveis no hauran d’estar executades dins d’aquest període

de temps.
R: El Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM), tal com s’indica en la base sisena B, té com
a data límit de justificació de l’aprovació el 31 de desembre de 2021.
Els projectes o actuacions concretes que es deriven del PUAM subvencionat no s’han
d’executar-se necessàriament abans d’aquesta data.

17) P: L’ordenació temporal del PUAM, quin període ha d’abastar? Ha de ser fins al 2030,
cal fer-ho coincidir amb la legislatura o és lliure la quantitat d’anys previstos?
R: Si bé l’horitzó temporal del PUAM ha d’abastar un període estimat de deu anys
(objectiu 2030), s’ha de tindre en compte que tal com s’indica en la introducció de la
convocatòria del Pla d’Inversions, es pretén que les actuacions incloses en els plans
urbans d’actuació municipal puguen ser triades com a subvencionables almenys en el
Pla d’Inversions del bienni 2022-2023.

18)P: Perquè una actuació puga ser considerada com ODS, el seu projecte ha d’estar
inclòs en els objectius de les actuacions detallades en l’annex V. En el cas d’un projecte
que englobe una actuació conjunta, en la qual part d’aquest comprenga un objectiu
ODS, però no tot el projecte es destine a això ni a un altre ODS, fins a quin punt podria
considerar-se com ODS el projecte? Només comptabilitzaria el percentatge del
projecte desglossat en un capítol a part com ODS?
R: Tal com s’indica en la base desena de la convocatòria:
«Perquè les actuacions sol·licitades a càrrec de la línia de compliment dels ODS detallats
en la clàusula segona puguen obtindre aquesta qualificació, el seu objecte principal,
entés com aquell al qual es destinarà la major part del seu pressupost, haurà de ser tal
que escometa de manera directa el compliment dels objectius, finalitats o tipologies
d’actuació establides en l’annex IV de les presents bases.
A tal fi, l’informe emés per l’oficina tècnica sobre el projecte, d’acord amb la clàusula
setzena de la present convocatòria, n’inclourà la qualificació com a projecte de
desenvolupament sostenible. El seu caràcter vinculant és garantia de la màxima
objectivitat en l’aplicació del que es disposa en la present convocatòria.
El criteri, doncs, fa referència al fet que «la major part del seu pressupost» es destine de
manera directa la compliment dels objectius. En cas de dubte, els serveis tècnics de la
Diputació es pronunciaran sobre aquest extrem.
D’altra banda, a l’efecte de còmput de l’import mínim d’actuacions a presentar com
ODS, en els projectes qualificats com ODS es tindrà en compte la totalitat del seu import.
19) P: És factible l’obra de construcció de nínxols en el cementeri municipal. Hi ha alguna
restricció relacionada amb el cobrament de taxes? Seria factible aquesta obra amb el
Pla d’Inversions?
R: Sí, una obra de construcció de nínxols resulta admissible com a actuació a incloure en
el Pla d’Inversions 2020-2021. L’única restricció ve derivada de la possibilitat que
l’Ajuntament dispose una taxa que incloga la repercussió del cost de l’obra sobre cada
nínxol, més enllà del cost imputable al sol ús d’aquests.
L’execució d’una actuació d’aquest tipus requerirà, doncs, de l’emissió d’un certificat
acreditatiu de la no existència d’aquesta repercussió, o bé el percentatge d’aquesta, o,
en el seu cas, de la modificació de l’ordenança municipal reguladora d’aquesta taxa.

20) P: És obligatori que els projectes d’obres estiguen visats pel col·legi professional,
incloent la verificació del compliment de la Instrucció? O encara és voluntari com en
l’última convocatòria? L’oficina tècnica de la Diputació emet un informe preceptiu
sobre l’adequació a la Instrucció.
R: Els serveis tècnics de la Diputació continuaran emetent l’informe sobre adequació a
la Instrucció per a la redacció de la documentació tècnica d’obres i subministraments, a
incloure en els plans provincials de la Diputació de València, tant en el cas dels projectes
d’obra, com en el de les memòries o plecs de condicions referits a actuacions de tipus
subministrament. L’opció d’utilitzar alternativament en els projectes d’obra «el visat del
col·legi professional corresponent, el qual inclourà la verificació del compliment de la
citada Instrucció», continua resultant possible, tal com indica la clàusula setzena B) de
la convocatòria.

21) P:Cal fer sol·licituds individuals per a cadascuna de les obres, o totes les obres han de
constar en un sol acord o resolució de sol·licitud, en qualsevol cas segons model III.A?
R: Sí, el model III.A està preparat per a poder posar diverses sol·licituds. Si té més
caselles, pot sol·licitar el model en Word i li ho remetem.

22) P: Cal assumir l’execució d’algunes inversions i sol·licitar que unes altres
s’assumisquen per la Diputació?
R: Sí, es pot fer adjuntant el certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent que
sol·licita l’ajuda.

23) P: Les inversions línia ODS han de ser, com a mínim, del 10 % de l’import total de
subvenció assignada a l’Ajuntament?
R: Les inversions de la línia ODS han de pujar, com a mínim, a un 20 % de l’import
preassignat, d’acord amb el llistat de l’annex II de la convocatòria —l’import en cursiva—
(amb això s’obté dret a l’assignació d’un 10 % addicional, el de la casella «Aportació per
ODS»).

24) P:Si se sol·licita l’elaboració del Pla urbà d’actuació municipal, quin és el cost d’aquest
Pla i si tal cost es dedueix de la subvenció del Pla?
R: El cost màxim que se subvenciona per a l’elaboració del PUAM és el determinat en la
clàusula sisena de la convocatòria. El seu import està inclòs en el preassignat total de
cada entitat.
25) P:El municipi xxx té xxx habitants. Segons la convocatòria del Pla d’Inversions
2020-2021, tenim assignat un import de xxx euros per a l’elaboració del Pla. El cost del
projecte no pot passar d’aquesta quantitat, o l’Ajuntament pot complementar amb
fons propis la despesa total d’elaboració del Pla urbà d’actuació municipal?

R: L’import que consta en la taula és el que se subvencionarà per part de la Diputació de
València. L’Ajuntament pot complementar aquesta quantitat en el cas que la despesa
siga superior, igual que succeeix amb qualsevol altra actuació del Pla d’Inversions.
26)P: Sobre el que es pot comprar/justificar amb el pla d’inversió, en xxx volem realitzar
una aula de formació relacionada amb l’hostaleria/restauració, en la qual hem de
realitzar compra de tot el material (forn, cuines individuals semiindustrials, taula de
treball per al professor…) açò podria formar part d’aquest Pla d’Inversió?
R: Sí, sempre que es tracte d’inversió o adquisició de béns inventariables.
27) P:En relació amb la sol·licitud del model III.A, tenim intenció de sol·licitar el 100 % de
l’ajuda al subapartat «B) Amb càrrec a la línia de projectes que complisquen algun dels
ODS», en el nostre cas aniria tot destinat al ODS 6. És possible destinar el 100 % a
aquesta línia i el 0 % a la línia de finançament general?
R: Sí, és perfectament possible.

28) P:Des de l’Ajuntament de xxx volíem saber si es finançaran totes les partides que
siguen inversió o, com en altres programes, només podran entrar en aquest Pla
determinades partides. En el cas que siguen només algunes, podríeu indicar-me on puc
consultar-les?
R: Es poden finançar totes les partides que siguen inversió.
29) P: És possible designar obres adjudicades i iniciades en 2020?
R: No és possible sol·licitar obres iniciades abans de la concessió de la subvenció.
30) P: En relació amb les inversions a realitzar amb càrrec a la línia de projectes que
complisquen algun dels ODS 6, 7, 9, 11, 13 o 15, necessitaríem que ens indicaren a quin
núm. de ODS en concret es refereix:
–Obres per a recuperació, desenvolupament i millora de parcs, espais protegits o
paratges naturals municipals. – Execució de noves zones verdes, parcs o jardins en
l’entorn urbà. Tenim dubtes de si es refereixen a l’11 (ciutats i comunitats sostenibles),
al 13 (acció pel clima) o al 15 (vida d’ecosistemes terrestres).
R: No es refereixen necessàriament a un sol ODS, una mateixa obra pot atendre
diversos.

31)P:Podem sol·licitar una inversió consistent en la rehabilitació d’un immoble per a
destinar-lo a alberg municipal, si aquest immoble és de titularitat privada? Encara que
els particulars tenen la intenció de donar-ho a l’Ajuntament.
R: Tal com indica la clàusula segona de la convocatòria:
«Les actuacions sol·licitades referides a obres hauran de recaure sobre immobles de
titularitat municipal. En el cas de mancomunitats, les sol·licituds hauran de recaure
sobre immobles de titularitat de les sol·licitants.
De manera excepcional, i únicament per a les ajudes referides a obres sol·licitades per
ajuntaments, podran recaure en immobles de domini públic o de titularitat pública

d’administracions diferents a les sol·licitants, sempre que compten amb l’autorització
de l’administració corresponent.»
Així doncs, la possibilitat d’actuar sobre immobles de titularitat privada no queda
recollida en la convocatòria.
32) P: La corporació pretén realitzar dues actuacions relatives a instal·lació i
subministraments d’aires condicionats en poliesportiu i CEIP, és necessari en aquests
casos la redacció d’un projecte d’obres?
R: S’haurà de complir amb els condicionants d’obra o subministrament en funció del
tipus de contracte que es trie (si és obra: projecte; si és subministrament: memòria
tècnica o plec de condicions tècniques).

33)P: Podríem posar en la sol·licitud adquisició de mobiliari per a parcs en general i després
repartir-ho pels diferents parcs del municipi?
R: Si es tracta de bancs, papereres o similars i no s’inclou la instal·lació en la subvenció,
llavors sí. Si es tracta d’elements de més valor (gronxadors) o s’inclou la instal·lació,
llavors caldrà indicar els llocs de destinació.

34) P: Referent a la documentació relativa al Pla d’inversions, des del Departament
d’Intervenció pregunten si és necessari i, el motiu, de tindre partida pressupostària
per a cadascuna de les inversions a realitzar.
R: És necessari, així ho exigeix la convocatòria (base novena). La convocatòria no exigeix
que l’aplicació pressupostària estiga oberta en el pressupost general de l’entitat
subvencionada, sinó que s’indique la classificació a la qual s’imputarà, si escau,
l’actuació, d’acord amb la classificació econòmica de despeses regulada per l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals.

35) P:Cal crear una sol·licitud per a la redacció d’obra o s’inclou en l’obra principal? Cal
crear una sol·licitud per a la direcció de projecte?
R: La subvenció per estudis i treballs tècnics NO se sol·licita ara. Se sol·licita una vegada
s’hagen finalitzat les obres.
36) P: El servei que ens presten els tècnics (arquitecte, tècnic agrícola, etc.) es pot demanar
al Pla d’Inversions?
R: El Pla d’Inversions 2020-2021 permet incloure inversions reals, segons es recull en la
convocatòria. Els serveis prestats per tècnics a un ajuntament, més enllà de l’import
reservat per a estudis i treballs tècnics en la convocatòria, no resulta subvencionable.
37) P: Voldria consultar si dins de les ajudes de les IFS estaria contemplat el manteniment
i la millora dels camins rurals, concretament el desbrossament i la retirada de fang i
terra.
R: El Pla d’Inversions s’ha de destinar al finançament d’inversions reals. El manteniment,

per concepte, és despesa corrent i no s’ha de considerar inversió. Per tant, la neteja, el
desbrossament i manteniment de camins no resulta a priori subvencionable. Sí que es
pot subvencionar l’asfaltatge, la reurbanització, la reposició de fermes…
38)P: Els imports de la subvenció, en el nostre cas xxx euros, són amb IVA o sense IVA?
R: L’import és el total de la subvenció, l’IVA estarà inclòs sempre que no siga deduïble.
39) P:Amb càrrec a la línia general d’inversions es pot sol·licitar un pla d’ocupació
provincial?
R: No, només es poden sol·licitar inversions.
40)P: El pla de mobilitat urbana sostenible que ens hem compromés a redactar, es pot
incloure dins del total de diners assignats perquè siga finançat per aquest pla?
R: No, el PMUS és un document tècnic, no una inversió.
41)P: 1. En la clàusula sisena del Pla d’Inversions 2020-2021, s’indica expressament el
següent: «Els ajuntaments tindran preassignada, dins dels imports resultants de la
fórmula, una actuació de sol·licitud obligatòria, a càrrec de la línia general del Pla
d’Inversions, per a l’elaboració i aprovació de plans urbans d’actuació municipal».
Sobre aquest tema, la clàusula desena, al punt 4, sobre plans d’actuació municipal,
disposa en relació a la documentació que cal aportar, que s’haurà d’acompanyar:
«Factura degudament reconeguda, líquida i exigible com a deute per l’Ajuntament.»
2. La Mancomunitat xxx té previst preparar una contractació conjunta per a adjudicar
l’elaboració de la redacció del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) als ajuntaments
que així ho acorden. Com a conseqüència de la prestació d’aquest servei als
ajuntaments, la Mancomunitat assumirà la factura global de la contractació conjunta
i repercutirà la despesa als ajuntaments mitjançant la liquidació de les quotes
corresponents (decret de Presidència).
3. El dubte que se’ns planteja és si per als ajuntaments seria vàlid i acceptable —per a
justificar la despesa en el Pla d’Inversions segons la clàusula 10.4)— el decret de la
Mancomunitat de liquidació de la quota corresponent a cada municipi per a la redacció
del PUAM.
R: D’acord amb el que es disposa per la convocatòria, amb la modificació aprovada pel
Ple en sessió de 23 de juny de 2020, i publicada en el BOP número 123, de 30 de juny, la
justificació dels Plans Urbans d’Actuació Municipal haurà de ser mitjançant «Factura
degudament reconeguda, líquida i exigible com a deute per l’ajuntament o certificat de
despeses degudament aprovades en el supòsit d’execució per mitjans propis», motiu
pel qual no resultaria justificada l’actuació amb el pagament d’una quota sense
l’aportació de la factura corresponent.

42) P: És possible modificar la inversió sol·licitada abans d’iniciar la licitació?
R: Sí, segons les indicacions i els requeriments de la base tretzena de la convocatòria.
43) P:És possible incloure l’adquisició de terrenys per a l’execució del projecte? En aquest
cas no podrà certificar-se la disponibilitat dels terrenys.

R: Sí, és possible, evidentment no podrà certificar-se la disponibilitat dels terrenys, però
aquesta disponibilitat no és requisit a justificar en la fase de sol·licitud i, en cas
d’adquisicions, la documentació justificativa és la que indica la base desena A) 3. de la
convocatòria.
44)P:Es pot incloure tot el projecte com a inversió ODS?
R: Es pot destinar el 100 % de les inversions a ODS. Un projecte qualificat ODS es
considera ODS per la totalitat del seu import. Per a ser qualificat ODS un projecte ha de
ser tal que el seu «objecte principal, entés com aquell al qual es destinarà la major part
del seu pressupost, haurà de ser tal que escometa de manera directa el compliment dels
objectius, finalitats o tipologies d’actuació establides en l’annex IV de les presents
bases», tal com indica la base desena de la convocatòria.

45) P:Publicada la convocatòria de subvencions de Medi Ambient, Reacciona, s’observa
que inclou una línia d’ajudes destinades al cicle integral de l’aigua. Aquest Ajuntament
estaria interessat a acollir-se a aquesta amb una actuació de millora de la xarxa d’aigua
potable, a causa de les innombrables fugides. Atés que amb aquest fi s’ha sol·licitat un
projecte del Pla d’Inversions 2020-2021, ens preguntem sobre la possibilitat de
realitzar una única actuació conjunta en millora de la xarxa d’aigua potable, que es
finance amb totes dues línies d’ajudes, Pla inversions i Reacciona.
R: L’assignació del Pla d’Inversions és compatible amb la percepció de qualsevol altra
subvenció o ajuda que puga percebre l’entitat beneficiària d’aquesta o altres
institucions, ens públics o privats, excepte d’ajudes que s’hagen concedit de manera
directa per dificultats en la seua convocatòria pública, i sempre que l’import total de les
subvencions percebudes no supere l’import total de la inversió.
Caldria comprovar que les altres línies de subvencions a les quals es pretenen acollir són
igualment compatibles.
46) P:Volem adquirir un edifici. Què hauríem de presentar? L’edifici ara és propietat de
xxx. No sé en aquests casos de compravenda d’immobles quin document s’ha d’enviar,
si pressupost, memòria…
R: Aquests casos estan regulats en la base 10.3.A de la convocatòria: «En el cas que la
inversió siga l’adquisició de béns immobles haurà de presentar-se:
- Valoració econòmica i acord d’aprovació en supòsits de compravenda, o acord de
declaració d’utilitat pública o de necessitat d’ocupació del bé en supòsits d’expropiació.
- Compromís de compra o full d’apreuament i els seus acords d’aprovació.
- Escriptura de compravenda, pagament de l’expropiació o ingrés en la Caixa General de
Consignacions i Depòsits.
En tots dos supòsits s’aportarà o aportaran fotografies geolocalizades del bé, mitjançant
l’App SomFoto, que podrà descarregar-se de Google Play (sistema operatiu Android) i
d’AppleStore (sistema operatiu IOS).»
47) P:En la carpeta de l’Ajuntament ha arribat una comunicació per a annexar
documentació de les actuacions que hem proposat per al Pla d’Inversions 2020, quin
termini tenim per a aportar aquesta documentació? Segons el punt desé de la
convocatòria, es pot entregar una vegada concedides les ajudes? és correcte? Encara
no s’ha publicat resolució, és així?

R: Les tasques per a aportar documentació corresponent a les actuacions acollides al pla
ja estan efectivament obertes.
No tenen un termini concret per tasca, més enllà dels terminis concrets de justificació
que consten en la convocatòria.
48)P:Si l’obra s’adjudica amb una baixa, quina és la quantia que s’ha de posar en el cartell?
En el model posa «pressupost», però hem de posar l’import de licitació o el
d’adjudicació?
R: Ha de posar-se en el cartell l’import pel qual s’adjudica.
49)P: Tenim diversos projectes en el Pla d’Inversions en els quals la subvenció del PIa
cobreix part del total (per ser finançat per altres administracions o bé amb fons propis
de l’ajuntament) i altres projectes que han sigut redactats per l’oficina tècnica
municipal i que no reporten honoraris.
L’import total o parcial pel concepte d’honoraris (degudament justificat) per assignarse a una d’aquestes obres que tenen cofinançament, és a dir el 3,75 % del total
assignat a l’ajuntament, pot assignar-se a una d’aquestes obres cofinançades, tenint
en compte sempre que l’import de les dues subvencions per honoraris no podrien
superar el cost d’aquests? (en aquest cas concret, l’altra Administració que cofinança
l’obra no subvenciona els honoraris de les obres)
R: En el cas de les obres cofinançades cal atindre’s al que indiquen les bases respecte a
la subvenció d’estudis i treballs tècnics.
«La Diputació finançarà els honoraris per estudis i treballs tècnics relacionats
directament amb l’execució d’obres acollides al Pla».
«L’import màxim a subvencionar per a estudis i treballs tècnics serà d’un 3,75 % de
l’import total concedit en el pla d’inversions per a cada ajuntament, que decidirà
lliurement per a la realització de quins treballs tècnics dels enumerats anteriorment,
com també a quines actuacions entre les concedides destina aquest import»
És a dir:
Atés que només es financen els treballs tècnics relacionats directament amb les obres
acollides al Pla, en el cas del cofinançament només està acollit al pla el % de l’obra que
finança la Diputació.
D’altra banda, cal tindre en compte que financem estudis i treballs tècnics de diferents
tipus, no sols redacció de projectes com abans. Per tant, és possible que destineu el
3,75 % concedit a una obra concreta cofinançada, si és que demaneu subvenció per a la
direcció d’obres, estudi geotècnic, etc., a més de la redacció pura i dura.
Exemple:
TOTAL IMPORTS PI 2021: 200.000 IMPORT TOTAL PER A HONORARIS: 7.500 (3,75 %)
OBRA 100.000------Finança Diputació: 50.000 (50 %)----resta GVA
Factures honoraris:
Redacció projecte: 5.000----------La Diputació paga 2.500 (50 %)
DO: 5.000----La Diputació paga 2.500 (50 %)
DEO: 2.000-----La Diputació paga 1.000 (50 %)
Coordinació SS: 1.000----La Diputació paga 500 (50 %)

Així successivament fins que esgoteu el 3,75 % total. El 3,75 % el podeu gastar tot en
aquesta obra, és decisió vostra.
50)P:En la documentació que hem d’annexar ara, en aquells casos que no tinguem
pressupost o memòria tècnica, sinó que siga un licitació per ser major import, hem de
pujar el plec de condicions, perquè ens doneu el vistiplau abans que licitem?
R: Abans de la contractació de l’actuació subvencionada, tots els projectes o memòries
hauran de comptar amb l’informe favorable emés pels serveis tècnics de la Diputació.
La contractació de les actuacions s’ha de realitzar per part de l’entitat beneficiària amb
estricte compliment del que estableix la legislació en matèria de contractació pública, el
compliment del qual es fa responsable.
51)P:En relació amb els honoraris, s’indica que «L’import màxim a subvencionar per a
estudis i treballs tècnics serà d’un 3,75 % de l’import total concedit del pla d’inversions
per a cada ajuntament, que decidirà lliurement per a la realització de quins treballs
tècnics dels enumerats anteriorment, com també a quines actuacions entre les
concedides, destina aquest import.»
En el nostre Ajuntament, entre les sol·licitades dins del Pla d’Inversions, hi ha
actuacions que farà directament el mateix Ajuntament i unes altres que s’han delegat
a Diputació. Per a calcular el 3,75 %, hem de calcular-ho sobre l’import total reconegut
(actuacions a executar per l’ajuntament i la Diputació) o sobre l’import de les
actuacions concedides a executar solament per l’ajuntament?
R: La convocatòria assenyala: «En el cas que no se sol·licite l’execució de la inversió, la
contractació dels corresponents projectes d’obra, si escau, li correspondrà a la Diputació
i es finançarà amb càrrec a l’ajuda preassignada a l’entitat corresponent entitat.»
En el cas d’entitats que tinguen obres que executen ells i obres que execute la Diputació,
tindran dret a un 3,75 % per a honoraris, però sobre l’import concedit d’aquestes obres
que executen ells (no del total d’obres aprovades).
52) P: És possible que la contractació del PUAM es faça diferenciant les actuacions globals
de les vinculades als treballs de comunicació i participació ciutadana? La resposta
afirmativa implicaria la celebració de dos contractes diferenciats.
R: Sí que és possible la contractació separada, o la licitació de dos lots dins del mateix
procediment. Segons la clàusula desena a) de la convocatòria, han de presentar la
documentació següent:
o Certificat emés per la Secretaria de la corporació de l’acord d’aprovació del pla, en el qual
s’acredite el sistema de participació de la ciutadania que ha realitzat l’ajuntament.
o Factura degudament reconeguda, líquida i exigible com a deute per l’ajuntament, o certificat
de despeses degudament aprovades en el supòsit d’execució per mitjans propis.
o Còpia digital del pla signada electrònicament per l’Ajuntament.
o Certificat de Secretaria / Intervenció de compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit
la subvenció i l’aplicació dels fons concedits, amb indicació detallada d’altres ingressos o
subvencions que hagen finançat l’actuació, indicant el seu import i procedència. Quan els
justificants de despeses s’imputen parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantia
exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb indicació dels òrgans concedents.

