
 

 

 

 

 

1 

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

 

 
Número: 216 
Òrgan:  Ple 
Sessió:  Ordinària 
Data: 15 de març de 2022 
Hora:  12:00 
Lloc:  Saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/2831 
 
Hi assisteixen: 
 
President  Miquel Noguer i Planas  
Vicepresidents  Pau Presas i Bertran  
 Albert Piñeira i Brosel  
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer  
 Maria Àngels Planas i Crous  
Diputats/Diputades Jordi Camps i Vicente  
 Jaume Dulsat i Rodríguez  
 Roser Estañol i Torrent  
 Eduard Llorà i Cullet  
 Jordi Masquef i Creus  
 Montserrat Mindan i Cortada  
 Josep Sala i Leal   
 Jordi Xargay i Congost  
 Joaquim Ayats i Bartrina  
 Josep Maria Bagot i Belfort  
 Lluís Amat i Batalla  
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 Joan Fàbrega i Solé  
 Josep Piferrer i Puig  
 Eva Viñolas i Marín  
 Pere Casellas i Borrell  
 Juli Fernández i Iruela  
 Víctor Puga i López  
 Beatriz Ventura i Navarro  
 Marta Guillaumes i Pibernat  
 Gisela Saladich i Parés  
 Carles Motas i López  
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
 
ORDRE DEL DIA 
 

Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la 
sessió anterior, que va tenir lloc el dia 15 de febrer de 2022 

2022/A010101/2831 

2 Decrets corresponents al mes de febrer de 2022 2022/A010101/2831 
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3 Ratificació de les Resolucions que ho requereixin: 
 Decret número 2022/604  de data 22-2-2022. 

Designar vocal suplent al Consell de Salut de la 
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. 
2022/A020102/2027  

 Decret número 2022/778 de data 3-3-2022. 
Designar vocal al consell de Biblioteques, en 
representació de la Diputació de Girona 
2022/A020102/2576 

 

4 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 

5 Donar compte de la liquidació del pressupost general de la 
Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels 
consorcis adscrits de l'exercici 2021 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010700/483 

6 Donar compte de l'Informe anual relatiu a les resolucions 
adoptades pel president de l'entitat local contràries a les 
objeccions efectuades i de les principals anomalies en 
matèria d'ingressos de conformitat amb l'art. 15 RCI - 
Intervenció-Control Intern 

2022/F030100/2730 

7 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 2/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció–Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/2538 

8 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 1/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció–Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010402/2539 

9 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 3/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 - Intervenció–Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/2798 

10 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 2/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 - Intervenció–Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010402/2804 

11 Acceptació de l’encàrrec de gestió del servei d’assistència 
en gestió expropiatòria formulat pel Consorci d’Aigües de 
la Costa Brava de Girona – Patrimoni i Expropiacions 

2022/X020204/2292 

12 Aprovació de la declaració institucional, al més alt nivell, 
del compromís de lluita contra el frau de la Diputació de 
Girona i del seu sector institucional, i l'adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació 
pública i al Codi ètic del servei públic – Assistència i 
Cooperació als Municipis 

2022/D030102/2837 



 

 

 

 

 

3 

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

 

13 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a inversions municipals en cementiris, any 2022 – 
Assistència i Cooperació als Municipis 

2022/X020100/2550 

14 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
Fons econòmic de caràcter extraordinari - Assistència i 
Cooperació als Municipis 

2022/X020100/2438 

15 Aprovació de l’Avanç de Planejament del Pla Especial 
Autònom de les Vies Verdes de Girona – Servei 
d’Arquitectura 

2022/X020304/2414 

16 Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya – Servei d’Arquitectura 

2022/X020100/2543 

17 Acceptació de la delegació acordada per diversos 
ajuntaments de determinats ingressos de dret públic a 
favor de la Diputació de Girona - Xaloc 

2022/A030100/237 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

18 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. 
d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya,  
del Servei d’Intervenció especialitzada per a dones que 
pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la 
comarca del Gironès, 2022 - Acció Social 

2022/D060103/2429 

19 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. 
d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, del  
Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca 
del Gironès, 2022 - Acció Social 

2022/D060103/2428 

20 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. 
d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, del 
Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà, 2022 - Acció Social 

2022/D060103/2430 

21 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. 
d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, del 
Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès, 
2022 - Acció Social 

2022/D060103/2431 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

22 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Riells i Viabrea, pel cofinançament i les condicions 
d’execució i lliurament de la millora de l’enllumenat  públic 
exterior del municipi - Programes Europeus 

2016/X020200/944 

23 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Pals pel cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament de la millora de l’enllumenat públic exterior del 
municipi - Programes Europeus 

2016/X020200/853 
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24 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Sils 
pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament 
de la millora de l’enllumenat públic exterior del municipi - 
Programes Europeus 

2016/X020200/976 

25 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Caldes de Malavella pel cofinançament i les condicions 
d’execució i lliurament de la millora de l’enllumenat  públic 
exterior del municipi - Programes Europeus 

2016/X020200/862 

26 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Sarrià pel cofinançament i les condicions d’’execució i 
lliurament de la millora de l’enllumenat públic exterior del 
municipi - Programes Europeus 

2016/X020200/1425 

27 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Santa Coloma de 
Farners per regular les condicions del contracte “Caldera 
de biomassa i xarxa de calor al CEIP Sant Salvador d’Horta 
i al pavelló municipal La Nòria” - Programes Europeus 

2016/X020200/1277 

28 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Vilobí d'Onyar per 
regular les condicions del contracte “Caldera de biomassa 
i xarxa de calor al CEIP, la llar d’infants i el pavelló 
municipals" - Programes Europeus 

2016/X020200/908 

29 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Campdevànol per 
regular les condicions del contracte “Caldera de biomassa 
i xarxa de calor al pavelló municipal Mercè Guix" - 
Programes Europeus 

2016/X020200/1342 

30 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Cassà de la Selva 
per regular les condicions del contracte “Caldera de 
biomassa i xarxa de calor a  la piscina i al pavelló triple 
municipals" - Programes Europeus 

2016/X020200/983 

31 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Fontanals de 
Cerdanya per regular les condicions del “Caldera de 
biomassa i xarxa de calor per a l’edifici de l’ajuntament, un 
habitatge municipal i futura biblioteca" - Programes 
Europeus 

2016/X020200/977 

32 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de la Jonquera per 
regular les condicions del contracte “Caldera de biomassa 
i xarxa de calor per al camp de futbol i al pavelló de la zona 
esportiva municipal" - Programes Europeus 

2016/X020200/987 

33 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Sant Hilari 
Sacalm per regular les condicions del contracte “Caldera 
de biomassa i xarxa de calor per als edificis municipals de 
can Blat, can Rovira, la Biblioteca, la Casa de Cultura i el 
Museu de Les Guilleries" - Programes Europeus 

2017/X020300/2883 

34 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Bordils per 
regular les condicions del contracte “Caldera de biomassa 
i xarxa de calor al CEIP municipal" - Programes Europeus 

2016/X020200/1208 
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JUNTA DE PORTAVEUS 

35 Moció del grup de la CUP de compromís amb l'ús i la 
promoció del català 

2022/A040100/3071 

36 Moció del grup del PSC per garantir els serveis bancaris 
dels gironins i gironines a tots els municipis 

2022/A040100/3082 

37 Mocions d'urgència  

38 Precs i preguntes  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor President, Miquel Noguer, pren la paraula i manifesta: Molt bon dia a tothom, 
si els sembla, sense cap més preàmbul, comencem aquesta sessió ordinària del ple de 
la corporació d’aquest mes de març, amb el primer punt de l’ordre del dia. 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, 

que va tenir lloc el dia 15 de febrer de 2022 
 
S’APROVA per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior que va 
tenir lloc el dia 15 de febrer de 2022, prèviament tramesa als senyors diputats i a les 
senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de febrer de 2022 

 
S’informa dels decrets corresponents al mes de febrer de 2022, numerats del núm. 259 
al núm. 711. 
 
3. Ratificació de les Resolucions que ho requereixin: 
 

 Decret número 2022/604 de data 22-2-2022. Designar vocal suplent al Consell 
de Salut de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. . 2022/A020102/2027 

 
Se sotmet a ratificació del Ple el Decret número 2022/604 de data 22-2-2022, del 
següent tenor literal: 
 
“El dia 8 de febrer de 2022, el Secretari del Consell de Salut de la Regió Sanitària Alt 
Pirineu i Aran, del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, sol·licita que 
es proposi un vocal suplent en representació de la Diputació de Girona, atès que estan 
preparant una única Resolució amb tots els vocals i suplents de l’esmentat Consell. 
Per part d’aquesta Diputació, en sessió extraordinària del Ple que tingué lloc el dia 6 
d’agost de 2019, es varen designar els membres representants de la Diputació de 
Girona en els organismes i entitats en el si de les quals hi és representada. 
Entre aquestes entitats hi figuren els Consells de Salut en les Regions Sanitàries de 
Girona i Alt Pirineu i Aran, amb el detall següent: 
“CONSELLS DE SALUT EN LES REGIONS SANITARIES GIRONA I ALT PIRINEU I 
ARAN (Cerdanya, part) del Servei Català de la Salut  
Proposat: Albert Piñeira i Brosel“ 
Per tot això i en ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local 
(art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local) 
R E S O L C 
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PRIMER. Proposar la vicepresidenta tercera i presidenta delegada de l’organisme 
autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), senyora MARIA PUIG 
i FERRER, com a vocal suplent al Consell de Salut de la Regió Sanitària Alt Pirineu i 
Aran, en representació de la Diputació de Girona. 
SEGON. Modificar l’acord del Ple extraordinari de 6 d’agost de 2019 de nomenament de 
representants de la Diputació en òrgans col·legiats, en el sentit següent: 
CONSELLS DE SALUT EN LES REGIONS SANITARIES GIRONA I ALT PIRINEU I 
ARAN (Cerdanya, part) del Servei Català de la Salut  
Proposats:  Albert Piñeira i Brosel (vocal) 
  Maria Puig i Ferrer (suplent) 
TERCER. Comunicar aquesta resolució al Secretari del Consell de Salut de la Regió 
Sanitària Alt Pirineu i Aran, del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.  
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple.”  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 

 Decret número 2022/778 de data 3-3-2022. Designar vocal al consell de 
Biblioteques, en representació de la Diputació de Girona. 2022/A020102/2576 

 
Se sotmet a ratificació del Ple el Decret número 2022/778 de data 3-3-2022, del tenor 
literal següent: 
 
“L’any 2013, el Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Decret 137/2013, de 
12 de març, del Consell de Biblioteques, va modificar la composició del Consell per tal 
d’adequar-la a l’estructura del Departament de Cultura i va determinar la vigencia de 4 
anys, transcorreguts els quals calia renovar els seus membres.  
El Servei de Gestió de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el dia 17 de febrer de 2022 (R.E. 
núm. 4520), comunica que té previst convocar el Consell de Biblioteques i que de 
conformitat amb el Decret 137/2013, ha iniciat els tràmits per a renovar tots els seus 
membres. Per això, demana que es proposi la persona que ha de formar part del Consell 
de Biblioteques els propers quatre anys, en representació de la Diputació de Girona, a 
fi de poder formalitzar el seu nomenament. 
D’acord amb aquests antecedents i en ús de les atribucions que em confereix la vigent 
legislació de règim local (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local) 
R E S O L C 
PRIMER. Proposar la senyora Carme Renedo i Puig, cap del Servei de Biblioteques, 
perquè formi part com a vocal del Consell de Biblioteques els propers quatre anys, en 
representació de la Diputació de Girona. 
SEGON. Comunicar aquesta resolució al Servei de Gestió de la Direcció General de 
Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.  
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
4. Informació de la Presidència 
 
Assistència a actes representatius:  

- A Girona, a la Gala de cloenda del 10è aniversari del Festival del Circ.  
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- A Roses, a la presentació de les obres per millorar el sanejament i el tractament 
de les aigües residuals.  

- A Girona, a la Jornada sobre les modificacions introduïdes al text refós de la Llei 
d’Urbanisme per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic.  

- A Girona, a l’acte de lliurament dels XIII Premis Carles Rahola de Comunicació 
Local.  

- A Girona, a la inauguració de la 2a edició del Màster en Hisenda Autonòmica i 
Local: Economia i Gestió Avançada.  

- A Girona, al lliurament dels Premis Enderrock 2022. 
- Al Soler, a la Inauguració de la Setmana de la Catalanitat.  
- A Barcelona,  a la presentació de la 101a edició de la Volta Ciclista a Catalunya.  
- A Girona, a la inauguració del Fòrum Gastronòmic de Girona 2022.  

 
Visites:  

- Amb els alcaldes i alcaldesses. Vila-Sacra, Camprodon, Sant Feliu de Pallerols, 
Darnius, Ger, Biure, Ullà i Bàscara. 

- Amb l’Hble. Sra. Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert. 
- Amb M. Exc. Sr. Enric Morera, president de les Corts Valencianes, en visita 

oficial a València i a Xest.  
- Amb l’Excma. Sra. Maria Eugènia Gay, delegada del Govern de l’Estat a 

Catalunya. 
- Amb la Sra. Laia Cañigueral, delegada del Govern de la Generalitat a Girona.  
- Amb els presidents de les Diputacions catalanes, en trobada telemàtica.  
- Visita oficial a l’Espai Cràter, a Olot, en visita a territori.  
- Visita amb el Sr. Xavier Flores, Secretari General d‘Infraestructures, acompanyat 

del Sr. Ricard Font, secretari general del Departament de la Vicepresidència. 
- Entitats i particulars: 31. 
 

Reunions de treball:  
- Trobada per consensuar una estratègia territorial conjunta que impulsi l’Aeroport 

de Girona-Costa Brava, després de la pandèmia, amb els alcaldes de Lloret de 
Mar, Roses, Tossa de Mar, Torroella de Montgrí, Castell-Platja d’Aro, Blanes, 
Girona, Castelló d’Empúries i Vilobí d’Onyar. També estava convocat l’alcalde 
de Calonge, que finalment va excusar.  

- Trobada a Barcelona amb els presidents de les diputacions catalanes. 
- Al Ple de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars, que va tenir 

lloc a León.  
- A la Comissió Mixta del Departament d’Educació i Entitats Municipalistes, 

telemàticament.  
- Juntes de Govern. 
- Junta de Portaveus.  
- Reunió del Comitè de Coordinació d’Emergències a comarques gironines pel Pla 

del Contingència d’Ucraïna.  
- Junta de Govern i Ple del Consorci d’Aigües Girona Costa Brava.  
- Comissió Institucional de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de 

Girona.  
- Roda de Premsa de presentació del Fòrum Gastronòmic Girona, edició 2022; 

roda de premsa de presentació del grup de treball per a les infraestructures de 
les comarques gironines.  
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Tot seguit el senyor President passa a donar lectura de dues declaracions institucionals: 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA SOBRE LA GUERRA 
A UCRAÏNA  
 
Davant la invasió i el bombardeig d’Ucraïna per part de l’exèrcit de Rússia, la situació 
de guerra a Ucraïna i la seva possible extensió en l’àmbit regional,  
 
MANIFESTEM: 
 
La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució no violenta dels 
conflictes, tal com van mostrar de manera massiva les campanyes de solidaritat amb 
Bòsnia davant del conflicte dels Balcans ara fa 30 anys, les manifestacions de la 
Plataforma Aturem la Guerra ara fa vint anys durant la Guerra d’Iraq, o les mobilitzacions 
d’ara fa cinc anys a favor de l’acollida de refugiats derivada de la crisi humanitària 
provocada per la Guerra de Síria.  
 
Per això des de la Diputació de Girona, creiem que cal contribuir a desescalar el conflicte 
i apostar per l’establiment d’un diàleg enfocat a la construcció de pau. A dia d’avui, la 
seguretat i el lliure exercici de drets de la població civil està en perill, una situació que 
s’agreuja cada dia de conflicte bèl·lic. Hi ha èxode i migracions forçades, que caldrà 
atendre amb celeritat i solidaritat, violència contra la població civil i una crisi humanitària 
al cor d’Europa.  
 
Apel·lem a la comunitat internacional i a tots els actors implicats que puguin afavorir la 
mediació i la preservació de la vida i dels drets humans de tota la ciutadania i de la regió.  
 
La nostra societat està compromesa amb la pau, amb la llibertat, amb la democràcia, 
amb el no a la guerra, amb el diàleg, amb la defensa de la població civil (víctimes 
innocents de totes les guerres), amb el respecte als drets humans i amb la resolució 
pacífica dels conflictes.  
 
La nostra solidaritat amb el poble ucraïnès i el seu patiment, i que el nostre clam sigui 
sempre en favor de la pau.  
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA 
DEROGACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DEL RAMAL I LA SUBESTACIÓ DE LA 
MAT A SANTA COLOMA DE FARNERS I RIUDARENES 
 
El projecte del ramal de Riudarenes de la MAT fou redactat l’any 2008 amb la finalitat 
de subministrar electricitat de 400 kV a la subestació de Riudarenes i, des d’aquesta, 
poder alimentar el TAV i les comarques gironines. 
 
Pel que fa a l’alimentació del TAV, aquest porta en funcionament des del gener de 2013 
sense l’aportació d’aquesta línia de 400 kV.  
 
El projecte de Ramal i subestació de la MAT per Santa Coloma de Farners i Riudarenes 
preveu un traçat de 17 quilòmetres amb 37 torres de més de 70 metres d’alçada que 
tindria un fort impacte al paisatge i a l’equilibri ecològic d’aquest territori. 
 
La societat civil organitzada a través de la plataforma ciutadana “NO A LA MAT” 
juntament amb altres entitats, persones del territori, ajuntaments i altres institucions 
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públiques (Consell comarcal de la Selva, Diputació de Girona, Parlament de Catalunya 
i la Generalitat de Catalunya) han mostrat des de fa 15 anys i de forma constant la ferma 
oposició a aquest projecte de forma unànime.  
 
Atès que en la consulta popular celebrada el dia 26 de gener de 2014, el 98,5% dels 
6.000 votants es van manifestar en contra del ramal de la MAT. 
 
Atès que, tal com està plantejat actualment, el projecte pot comportar uns perjudicis 
importants, especialment en l’àmbit paisatgístic i ambiental  
 
Atès que les necessitats i les circumstàncies socioeconòmiques actuals aconsellen un 
replantejament i revisió del projecte.  
 
Atès que manca una justificació tècnica clara de la necessitat d’aquesta interconnexió, 
així com també falten estudis tècnics d’alternatives que integrin els projectes de 
generació d’energia renovable i les necessitats d’energia de la zona, contemplant 
opcions menys agressives i impactants per al territori.  
 
Atesa l’aprovació de la “Moció sobre la MAT en relació amb el ramal de Santa Coloma 
de Farners a Riudarenes” aprovada el 28 de gener de 2014 a la Diputació de Girona.  
 
Atès que el 4 de juny de 2014 s’aprovà una moció que encarregà al Govern que davant 
la inquietud presentada pel territori es fes un estudi per demostrar la necessitat o no del 
Ramal i demanà la paralització de la tramitació de l’obra fins a disposar del resultat.  
 
Atès que l’any 2015 es presenta l’”Estudi d’alternatives a la línia de la MAT (400 Kv) en 
el ramal de Riudarenes” elaborat pel Consell d’Iniciatives locals pel medi ambient 
(CILMA) de la Diputació de Girona amb arguments per proposar al govern de l’Estat 
espanyol un replantejament de la necessitat actual de la línia i l’estudi d’alternatives.  
 
Atès que el 22 de juliol de 2016 el Govern de la Generalitat presenta l’estudi realitzat pel 
Col·legi Oficial d’Enginyers de Catalunya sobre el ramal elèctric de 400 kV que ha 
d’alimentar la subestació de Riudarenes i que l’estudi conclou que el ramal de 400 kV 
no és necessari i proposa 6 alternatives i que també considera acreditada l’existència 
de solucions tècniques més compatibles amb la realitat social i territorial de la zona que 
no pas la proposta de Red Eléctrica Española  (REE).  
 
Atès que el 5 d’octubre del 2016 fou aprovada al Congrés de Diputats una Proposició 
No de Llei demanant la paralització de forma immediata de l’execució del projecte i a 
estudiar les necessitats energètiques del territori.  I atès que diversos Ajuntaments de 
la comarca de la Selva i el Consell Comarcal de la Selva van aprovar mocions instant al 
govern de l’estat a fer efectiva aquesta PNL, derogant el projecte de ramal de la MAT a 
la Selva. 
 
Atès que el 16 de juliol de 2018 la Generalitat tanca la tramitació del Ramal de la MAT 
basant-se en l’informe desfavorable del Col·legi d’Enginyers. 
 
Atès que el 16 de setembre de 2019 l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va 
aprovar una moció per a la derogació definitiva del Projecte del Ramal de la MAT entre 
Santa Coloma de Farners i Riudarenes i per a una alternativa sostenible. 
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Atès que el 21 de juliol de 2020 es va aprovar a la Diputació de Girona l'adhesió a la 
moció de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la derogació definitiva del 
Projecte del Ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes. 
 
Atès que el dia 1 d'agost de 2020 la Generalitat va convocar la taula de Riudarenes per 
la recerca d’alternatives al projecte del ramal de la MAT de la Selva, que s’ha reunit en 
cinc ocasions i que no ha pogut acreditar la necessitat del projecte. 
 
Atès que el 19 de setembre de 2020 el Consell d’Alcaldes de la Selva va acordar per 
unanimitat exigir la derogació del projecte i donar suport al manifest “La Natura ens crida” 
de la plataforma “NO A LA MAT”.  
 
Atès que el 23 de març de 2021 el Ministerio para la transición Ecológica y el Reto 
Demográfico va fer públic l’esborrany de planificació Energètica pel 2021-2026, en el 
qual s’incloïa per al 2023 l’execució del ramal i la subestació de Riudarenes.  
 
Atès que el 20 d’abril de 2021 la Generalitat, la Diputació de Girona i diversos 
ajuntaments afectats van presentar una al·legació conjunta al Plan Energético 2022-
2026 i que en total es van presentar més de 1.700 al·legacions, que representen el 64% 
del total de tot l’estat. 
 
Atès que el 10 de febrer de 2022, arran de la participació a la taula tècnica de valoració 
de la necessitat de la nova subestació de Riudarenes i del ramal de la MAT, el CILMA fa 
públic un nou informe tècnic relatiu al ramal de la MAT en el qual es constata que: “Fruit 
de l’anàlisi de l’argumentari aportat per REE i E-Distribución, no es pot afirmar que la 
necessitat de la nova subestació a Riudarenes sigui ineludible, ja que s’han identificat 
alternatives que responen igualment a les necessitats d’alimentació de l’eix ferroviari i 
que generarien una afectació menor al territori.”. Per tant no s’acredita la necessitat del 
ramal de la MAT de 400kV ni la subestació de la MAT de Riudarenes. 
 
És per tot això que el President de de la Diputació de Girona, en representació de la 
institució i amb el suport unànime del Ple de la Corporació,  
 
DECLARA: 
 

1- Que s’insta de manera immediata i enèrgica al govern de l’Estat a executar sense 
cap més dilació les demandes de la Proposició No de Llei aprovada en data de 
5 d’octubre del  2016, referenciades a la part expositiva. 

 
2- Que es demana paralitzar de forma immediata el projecte d’execució del ramal i 

la subestació de la MAT a Santa Coloma i Riudarenes i derogar totes les 
disposicions referides als dos projectes i a la seva execució degut a que no està 
acreditada la seva necessitat. 
 

3- Que es demana que s’aposti pel diàleg i el consens entre tots els actors implicats 
i es prioritzi un model energètic sostenible, de proximitat  i distribuït. 

 
4- Notificar aquesta declaració institucional a la Presidencia del Gobierno de 

España, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la 
Presidència de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, al Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,  als ajuntaments afectats, al 
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Consell Comarcal de La Selva a Red Eléctrica de España i a la Plataforma NO 
a MAT. 

 
El senyor President manifesta que després d’aquestes dues declaracions institucionals 
de tots els grups, passem als assumptes procedents de les comissions informatives. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 

 
5. Donar compte de la liquidació del pressupost general de la Diputació de 

Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de 
l'exercici 2021 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos. 
2022/F010700/483 

 
“La base 64 d’execució del pressupost de la Diputació per a l’exercici 2022 estableix que 
l’aprovació de la liquidació del pressupost general i dels consorcis adscrits correspon al 
president de la Diputació, amb l’informe previ de la intervenció general, i se n’ha de 
donar compte en la primera sessió al Ple de la corporació. 
 
D’acord amb aquesta base, així com l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i els articles 90 i 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i amb l’informe 
previ de la Intervenció, el president de la Diputació, mitjançant decret de 16 de febrer de 
2022, ha aprovat la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona, dels 
seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de l’exercici 2021. 
 
Per això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la Corporació la informació 
següent: 
 
Donar-se per assabentat de la resolució de la Presidència, de data 16 de febrer de 2022, 
sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona, dels 
seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de l’exercici 2021, que es transcriu 
tot seguit: 
 
<<Tal i com estableix l’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), el 
pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament 
d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la 
Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents. 
 
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de 
l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del TRLLRHL i l’article 89.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Atès el que estableixen l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 del Reial Decret 500/1990, 
correspon al president de l’entitat local, previ informe de la intervenció, l’aprovació de la 
liquidació del pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels pressupostos dels 
organismes autònoms dependents.  
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La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 93.1 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril: 
a)  Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els 

crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats 
i els pagaments realitzats. 

b)  Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, 
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, 
així com els recaptats nets. 

 
Així mateix, com a conseqüència del pressupost s’hauran de determinar els drets 
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el 
resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria 
(art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril). 
 
Per tot això, de conformitat amb el que estableixen l’article 191.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
i l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 
primer del títol sisè de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals, en matèria 
pressupostària: 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2021, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 

 
1.1. Liquidació del pressupost de despeses 
 
1.1.1. Resum 

 
Crèdits inicials 138.885.000,00 
Modificacions de crèdit 37.702.505,18 
Crèdits definitius 176.587.505,18 
Despeses autoritzades 154.992.498,45 
Despeses compromeses 152.216.560,57 
Obligacions reconegudes 132.012.058,05 
Pagaments realitzats 115.870.543,64 
Reinteg. de pagament 230.849,40 
Pagaments líquids 115.639.694,24 

 
1.1.2. Detall per capítols 
 

 
Capít

ol 

 Crèdits 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzades 

 Despeses 
compromes

es 

 
Obligacions 
reconegude

s 

 Pagaments 
realitzats 

 
Reinteg. 

de 
pagame

nt 

 Pagaments 
líquids 

 Pendent 
pagament 

Cap.1 
20.746.465,0

0 
261.922,33 

21.008.387,3
3 

19.803.851,2
9 

19.803.851,2
9 

19.795.351,2
9 

20.024.534,1
3 

229.182,
84 

19.795.351,2
9 

0,00 

Cap.2 
14.844.020,0

0 
5.099.165,4

1 
19.943.185,4

1 
16.671.771,8

3 
16.437.584,1

6 
12.359.727,1

6 
11.680.744,4

5 
1.666,56 

11.679.077,8
9 

680.649,27 

Cap.3 154.100,00 12.375,39 166.475,39 164.384,38 164.384,38 154.327,18 154.323,77 0,00 154.323,77 3,41 

Cap.4 
63.875.359,0

0 
6.473.655,1

6 
70.349.014,1

6 
66.685.980,7

8 
66.470.602,5

0 
62.319.103,7

3 
48.381.500,8

8 
0,00 

48.381.500,8
8 

13.937.602,
85 

Cap.5 6.182.021,00 -784.795,00 5.397.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap.6 
12.182.404,0

0 
11.156.278,1

1 
23.338.682,1

1 
16.409.560,9

9 
14.716.839,4

1 
9.623.685,77 9.445.096,03 0,00 9.445.096,03 178.589,74 

Cap.7 
20.702.631,0

0 
15.483.903,

78 
36.186.534,7

8 
35.090.818,2

4 
34.457.167,8

9 
27.593.731,9

8 
26.018.213,4

4 
0,00 

26.018.213,4
4 

1.575.518,5
4 

Cap.8 143.000,00 0,00 143.000,00 111.775,00 111.775,00 111.775,00 111.775,00 0,00 111.775,00 0,00 
Cap.9 55.000,00 0,00 55.000,00 54.355,94 54.355,94 54.355,94 54.355,94 0,00 54.355,94 0,00 

 Total 
138.885.000,

00 
37.702.505,

18 
176.587.505,

18 
154.992.498,

45 
152.216.560,

57 
132.012.058,

05 
115.870.543,

64 
230.849,

40 
115.639.694,

24 
16.372.363,

81 
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1.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 
1.2.1. Resum 

Previsions inicials 138.885.000,00 
Modificacions de crèdit 37.702.505,18 
Previsions definitives 176.587.505,18 
Drets reconeguts 134.826.763,60 
Drets anul·lats 2.364.198,59 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 132.462.565,01 
Drets recaptats 134.289.014,18 
Devolucions d'ingressos indeguts 2.364.022,23 
Recaptació neta 131.924.991,95 

 
1.2.2. Detall per capítols 
 

 
Capít

ol 

 Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 Previsions 
definitives 

 Drets 
reconeguts 

 Drets 
anul·lats 

 Drets 
Cancel·lat

s 

 Drets 
reconeguts 

nets 

 Drets 
recaptats 

 Dev. 
ingressos 
indeguts 

 Recaptació 
neta 

 
Pendent 
cobrame

nt 

Cap.1 
13.406.150,0

0 0,00 
13.406.150,0

0 
15.858.511,9

3 79.571,10 0,00 
15.778.940,8

3 
15.858.511,9

3 79.571,10 
15.778.940,8

3 0,00 

Cap.2 16.474.205,0
0 

0,00 16.474.205,0
0 

16.218.581,4
9 

685.313,65 0,00 15.533.267,8
4 

16.218.581,4
9 

685.313,65 15.533.267,8
4 

0,00 

Cap.3 2.555.380,00 125.000,00 2.680.380,00 1.852.569,74 3.128,16 0,00 1.849.441,58 1.621.981,38 2.951,80 1.619.029,58 
230.412,

00 

Cap.4 97.640.356,0
0 

391.765,67 98.032.121,6
7 

99.717.966,6
6 

1.439.819,9
2 

0,00 98.278.146,7
4 

99.414.021,5
7 

1.439.819,9
2 

97.974.201,6
5 

303.945,
09 

Cap.5 47.604,00 0,00 47.604,00 47.809,62 0,00 0,00 47.809,62 47.809,62 0,00 47.809,62 0,00 
Cap.6 0,00 0,00 0,00 1.749,44 0,00 0,00 1.749,44 1.749,44 0,00 1.749,44 0,00 

Cap.7 4.241.305,00 
1.728.477,2

0 5.969.782,20 1.044.157,40 156.365,76 0,00 887.791,64 1.044.157,40 156.365,76 887.791,64 0,00 

Cap.8 80.000,00 35.457.262,
31 

35.537.262,3
1 

85.417,32 0,00 0,00 85.417,32 82.201,35 0,00 82.201,35 3.215,97 

Cap.9 4.440.000,00 0,00 4.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total 
138.885.000,

00 
37.702.505,

18 
176.587.505,

18 
134.826.763,

60 
2.364.198,5

9 0,00 
132.462.565,

01 
134.289.014,

18 
2.364.022,2

3 
131.924.991,

95 
537.573,

06 

 
1.3. Magnituds pressupostàries 
 
1.3.1.  Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 537.573,06 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 448.622,16 
Total (a+b) 986.195,22 

 
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 16.372.363,81 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 1.397,57 
Total (c+d) 16.373.761,38 

 
1.3.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 131.487.606,61 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 94.628.509,36 
(A) Operacions corrents (a-b) 36.859.097,25 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 889.541,08 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 37.217.417,75 
(B) Operacions de capital (c-d) -36.327.876,67 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 531.220,58 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 85.417,32 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 111.775,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) -26.357,68 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 54.355,94 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) -54.355,94 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 450.506,96 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 27.887.231,46 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 2.752.748,36 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 925.631,68 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 30.164.855,10 
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1.3.3. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 16.228.274,75 
   a. Disponibles 10.236.757,51 
   b. Retinguts per a no disponibilitat 2.768.509,87 
   c. Retinguts 1.350.771,25 
   d. Autoritzats 990.510,45 
   e. Compromesos 881.725,67 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 7.223.713,41 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 3.586.542,15 
   c. Autoritzats 776.573,64 
   d. Compromesos 2.860.597,62 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 21.123.458,97 
   a. Disponibles 2.425.529,10 
   b. Retinguts 1.226.896,85 
   c. Autoritzats 1.008.853,79 
   d. Compromesos 16.462.179,23 
TOTAL (1+2+3) 44.575.447,13 

 
1.3.4.  Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 63.788.970.21 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 1.248.963,19 
a. Del pressupost corrent 537.573,06 
b. De pressupostos tancats 448.622,16 
c. D'operacions no pressupostàries 262.767,97 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 17.967.304,79 
d. Del pressupost corrent 16.372.363,81 
e. De pressupostos tancats 1.397,57 
f. D'operacions no pressupostàries 1.593.543,41 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ -187,45 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 7.857,45 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 7.670,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 47.070.441,16 
II. Saldos de dubtós cobrament 449.263,19 
III. Excés de finançament afectat 1.246.288,21 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 45.374.889,76 

 

2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT 
 
2.1. Liquidació del pressupost de despeses 
 
2.1.1. Resum 

 
Crèdits inicials 14.781.000,00 
Modificacions de crèdit 3.390.304,97 
Crèdits definitius 18.171.304,97 
Despeses autoritzades 16.743.861,70 
Despeses compromeses 16.426.283,34 
Obligacions reconegudes 14.093.883,44 
Pagaments realitzats 13.549.077,64 
Reinteg. de pagament 540,14 
Pagaments líquids 13.548.537,50 

 
2.1.2. Detall per capítols 
 

 
Capíto
l 

 Crèdits 
inicials 

 
Modificacion
s de crèdit 

 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzades 

 Despeses 
compromese
s 

 
Obligacions 
reconegude
s 

 Pagaments 
realitzats 

 Reinteg. 
de 
pagamen
t 

 Pagaments 
líquids 

 Pendent 
pagamen
t 

Cap.1 2.999.993,18 0,00 2.999.993,18 2.657.429,82 2.657.429,82 2.653.349,82 2.653.889,96 540,14 2.653.349,82 0,00 

Cap.2 5.039.673,82 1.021.792,02 6.061.465,84 5.323.528,37 5.299.656,75 3.876.294,75 3.719.636,07 0,00 3.719.636,07 
156.658,6

8 
Cap.3 2.000,00 47.000,00 49.000,00 9.422,01 9.422,01 9.422,01 9.420,04 0,00 9.420,04 1,97 
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Capíto
l 

 Crèdits 
inicials 

 
Modificacion
s de crèdit 

 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzades 

 Despeses 
compromese
s 

 
Obligacions 
reconegude
s 

 Pagaments 
realitzats 

 Reinteg. 
de 
pagamen
t 

 Pagaments 
líquids 

 Pendent 
pagamen
t 

Cap.4 5.872.633,00 1.646.544,96 7.519.177,96 7.355.299,69 7.345.299,69 6.514.082,30 6.201.524,81 0,00 6.201.524,81 
312.557,4

9 
Cap.6 143.700,00 373.699,06 517.399,06 392.731,68 111.244,54 111.244,35 111.244,35 0,00 111.244,35 0,00 
Cap.7 705.000,00 301.268,93 1.006.268,93 999.450,13 997.230,53 923.490,21 847.362,41 0,00 847.362,41 76.127,80 
Cap.8 18.000,00 0,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

 Total 
14.781.000,0

0 
3.390.304,97 

18.171.304,9
7 

16.743.861,7
0 

16.426.283,3
4 

14.093.883,4
4 

13.549.077,6
4 

540,14 
13.548.537,5

0 
545.345,9

4 

 
2.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 
2.2.1. Resum 
 

Previsions inicials 14.781.000,00 
Modificacions de crèdit 3.390.304,97 
Previsions definitives 18.171.304,97 
Drets reconeguts 13.307.828,08 
Drets anul·lats 172,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 13.307.656,08 
Drets recaptats 723.450,34 
Devolucions d'ingressos indeguts 172,00 
Recaptació neta 723.278,34 

 
2.2.2. Detall per capítols 
 

 
Capít
ol 

 Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 Previsions 
definitives 

 Drets 
reconeguts 

 Drets 
anul·lat
s 

 Drets 
Cancel·la
ts 

 Drets 
reconeguts 
nets 

 Drets 
recaptat
s 

 Dev. 
ingresso
s 
indeguts 

 
Recaptaci
ó neta 

 Pendent 
cobrament 

Cap.3 196.924,00 0,00 196.924,00 662.710,39 172,00 0,00 662.538,39 
660.583,

65 
172,00 

660.411,6
5 

2.126,74 

Cap.4 
14.578.076,

00 
2.303,73 

14.580.379,
73 

12.638.151,
02 

0,00 0,00 
12.638.151,

02 
55.900,0

2 
0,00 55.900,02 

12.582.251,
00 

Cap.8 6.000,00 3.388.001,24 
3.394.001,2

4 
6.966,67 0,00 0,00 6.966,67 6.966,67 0,00 6.966,67 0,00 

 Total 
14.781.000,

00 
3.390.304,97 

18.171.304,
97 

13.307.828,
08 

172,00 0,00 
13.307.656,

08 
723.450,

34 
172,00 

723.278,3
4 

12.584.377,
74 

 
2.3. Magnituds pressupostàries 
 
2.3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 12.584.377,74 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 0,00 
Total (a+b) 12.584.377,74 

 
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 545.345,94 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 57.276,80 
Total (c+d) 602.622,74 

 

2.3.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 13.300.689,41 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 13.053.148,88 
(A) Operacions corrents (a-b) 247.540,53 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 1.034.734,56 
(B) Operacions de capital (c-d) -1.034.734,56 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) -787.194,03 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 6.966,67 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 6.000,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 966,67 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) -786.227,36 
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5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 2.973.700,46 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 90.777,47 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 10.511,29 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 2.267.739,28 

 
2.3.3. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 1.450.021,34 
   a. Disponibles 1.126.552,87 
   b. Retinguts 169.404,22 
   c. Autoritzats 33.871,62 
   d. Compromesos 120.192,63 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 19.760,37 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 19.760,37 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 2.607.639,82 
   a. Disponibles 131.486,18 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 283.706,74 
   d. Compromesos 2.192.446,90 
TOTAL (1+2+3) 4.077.421,53 

 
2.3.4. Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 6.344.596,99 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 12.585.933,02 
a. Del pressupost corrent 12.584.377,74 
b. De pressupostos tancats 0,00 
c. D'operacions no pressupostàries 1.555,28 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 913.005,40 
d. Del pressupost corrent 545.345,94 
e. De pressupostos tancats 57.276,80 
f. D'operacions no pressupostàries 310.382,66 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 0,00 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 18.017.524,61 
II. Saldos de dubtós cobrament 212,67 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 18.017.311,94 

 
3. ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS - XALOC 

 
3.1. Liquidació del pressupost de despeses 
 
3.1.1. Resum 

 
Crèdits inicials 12.447.000,00 
Modificacions de crèdit 1.168.650,82 
Crèdits definitius 13.615.650,82 
Despeses autoritzades 11.948.096,78 
Despeses compromeses 11.638.465,56 
Obligacions reconegudes 9.552.590,92 
Pagaments realitzats 9.510.217,11 
Reinteg. de pagament 19,10 
Pagaments líquids 9.510.198,01 

 
3.1.2. Detall per capítols 
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Capíto
l 

Crèdits 
inicials 

Modificacion
s de crèdit 

Crèdits 
definitius 

Despeses 
autoritzades 

Despeses 
compromese

s 

Obligacions 
reconegude

s 

Pagaments 
realitzats 

Reinteg. 
de 

pagamen
t 

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagamen

t 

Cap.1 7.363.624,00 135.660,00 7.499.284,00 6.525.685,41 6.525.685,41 6.250.880,41 
6.250.880,4

1 
0,00 

6.250.880,4
1 

0,00 

Cap.2 4.815.076,00 864.036,62 5.679.112,62 5.273.875,01 4.964.243,79 3.155.241,65 
3.114.095,9

2 
19,10 

3.114.076,8
2 

41.164,83 

Cap.3 31.500,00 90.000,00 121.500,00 29.238,81 29.238,81 29.238,81 28.010,73 0,00 28.010,73 1.228,08 
Cap.4 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.6 190.300,00 78.954,20 269.254,20 102.297,55 102.297,55 100.230,05 100.230,05 0,00 100.230,05 0,00 
Cap.8 36.000,00 0,00 36.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 

 Total 
12.447.000,0

0 
1.168.650,82 

13.615.650,8
2 

11.948.096,7
8 

11.638.465,56 9.552.590,92 
9.510.217,1

1 
19,10 

9.510.198,0
1 

42.392,91 

 
3.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 
3.2.1. Resum 
 

Previsions inicials 12.447.000,00 
Modificacions de crèdit 1.168.650,82 
Previsions definitives 13.615.650,82 
Drets reconeguts 12.472.015,67 
Drets anul·lats 239.315,58 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 12.232.700,09 
Drets recaptats 12.470.343,08 
Devolucions d'ingressos indeguts 239.315,58 
Recaptació neta 12.231.027,50 

 
3.2.2. Detall per capítols 
 

Capít
ol 

Previsions 
inicials 

Modificacio
ns de crèdit 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Drets 
anul·lats 

Drets 
Cancel·la

ts 

Drets 
reconeguts 

nets 

Drets 
recaptats 

Dev. 
ingresso

s 
indeguts 

Recaptació 
neta 

Pendent 
cobrame

nt 

Cap.3 
6.729.000,0

0 
0,00 

6.729.000,0
0 

7.741.285,3
3 

239.315,
58 

0,00 
7.501.969,7

5 
7.739.612,7

4 
239.315,

58 
7.500.297,1

6 
1.672,59 

Cap.4 
5.700.000,0

0 
0,00 

5.700.000,0
0 

4.700.050,1
9 

0,00 0,00 
4.700.050,1

9 
4.700.050,1

9 
0,00 

4.700.050,1
9 

0,00 

Cap.8 18.000,00 
1.168.650,8

2 
1.186.650,8

2 
30.680,15 0,00 0,00 30.680,15 30.680,15 0,00 30.680,15 0,00 

 Total 
12.447.000,

00 
1.168.650,8

2 
13.615.650,

82 
12.472.015,

67 
239.315,

58 
0,00 

12.232.700,
09 

12.470.343,
08 

239.315,
58 

12.231.027,
50 

1.672,59 

 
3.3. Magnituds pressupostàries 
 
3.3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 1.672,59 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 12.695,27 
Total (a+b) 14.367,86 

 
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 42.392,91 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 2.763,81 
Total (c+d) 45.156,72 

 

3.3.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 12.202.019,94 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 9.435.360,87 
(A) Operacions corrents (a-b) 2.766.659,07 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 100.230,05 
(B) Operacions de capital (c-d) -100.230,05 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 2.666.429,02 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 30.680,15 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 17.000,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 13.680,15 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
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4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 2.680.109,17 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 1.046.545,33 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 3.726.654,50 

 
3.3.3. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 1.976.848,25 
   a. Disponibles 1.342.559,98 
   b. Retinguts 158.037,41 
   c. Autoritzats 309.631,22 
   d. Compromesos 166.619,64 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 0,00 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 0,00 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 2.086.211,65 
   a. Disponibles 166.956,65 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 1.919.255,00 
TOTAL (1+2+3) 4.063.059,90 

 
3.3.4. Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 17.554.018,04 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 88.515,98 
a. Del pressupost corrent 1.672,59 
b. De pressupostos tancats 12.695,27 
c. D'operacions no pressupostàries 74.148,12 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 5.663.089,13 
d. Del pressupost corrent 42.392,91 
e. De pressupostos tancats 2.763,81 
f. D'operacions no pressupostàries 5.617.932,41 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 0,00 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 11.979.444,89 
II. Saldos de dubtós cobrament 10.206,50 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 11.969.238,39 
 

4. ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ 
 
4.1. Liquidació del pressupost de despeses 
 
4.1.1. Resum 

 
Crèdits inicials 3.266.275,00 
Modificacions de crèdit 323.437,50 
Crèdits definitius 3.589.712,50 
Despeses autoritzades 3.532.939,05 
Despeses compromeses 3.532.939,05 
Obligacions reconegudes 3.473.046,34 
Pagaments realitzats 3.497.402,02 
Reinteg. de pagament 24.375,03 
Pagaments líquids 3.473.026,99 

 
4.1.2. Detall per capítols 
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Capíto
l 

 Crèdits 
inicials 

 
Modificacion
s de crèdit 

 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzade
s 

 Despeses 
compromese
s 

 
Obligacions 
reconegude
s 

 
Pagaments 
realitzats 

 Reinteg. 
de 
pagamen
t 

 
Pagaments 
líquids 

 Pendent 
pagamen
t 

Cap.1 
2.846.045,0

0 
58.246,70 

2.904.291,7
0 

2.897.151,67 2.897.151,67 2.893.114,17 
2.917.489,2

0 
24.375,03 2.893.114,17 0,00 

Cap.2 310.880,00 84.323,58 395.203,58 386.676,58 386.676,58 348.348,23 348.348,23 0,00 348.348,23 0,00 
Cap.3 50,00 230,00 280,00 279,52 279,52 279,52 260,17 0,00 260,17 19,35 
Cap.4 10.700,00 -1.450,00 9.250,00 6.465,02 6.465,02 6.465,02 6.465,02 0,00 6.465,02 0,00 
Cap.6 95.600,00 180.867,22 276.467,22 238.146,26 238.146,26 220.619,40 220.619,40 0,00 220.619,40 0,00 
Cap.8 3.000,00 1.220,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00 0,00 4.220,00 0,00 

 Total 
3.266.275,0

0 
323.437,50 

3.589.712,5
0 

3.532.939,05 3.532.939,05 3.473.046,34 
3.497.402,0

2 
24.375,03 

3.473.026,9
9 

19,35 

 
4.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 
4.2.1. Resum 
 

Previsions inicials 3.266.275,00 
Modificacions de crèdit 323.437,50 
Previsions definitives 3.589.712,50 
Drets reconeguts 3.016.544,51 
Drets anul·lats 423,75 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 3.016.120,76 
Drets recaptats 2.970.145,91 
Devolucions d'ingressos indeguts 423,75 
Recaptació neta 2.969.722,16 

 
4.2.2. Detall per capítols 
 

 
Capíto
l 

 
Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 
Previsions 
definitives 

 Drets 
reconegut
s 

 Drets 
anul·lat
s 

 Drets 
Cancel·lat
s 

 Drets 
reconegut
s nets 

 Drets 
recaptats 

 Dev. 
ingresso
s 
indeguts 

 
Recaptació 
neta 

 Pendent 
cobrame
nt 

Cap.3 344.675,00 0,00 344.675,00 495.052,90 423,75 0,00 494.629,15 448.654,30 423,75 448.230,55 46.398,60 

Cap.4 
2.918.600,0

0 
0,00 

2.918.600,0
0 

2.520.124,9
8 

0,00 0,00 
2.520.124,9

8 
2.520.124,9

8 
0,00 

2.520.124,9
8 

0,00 

Cap.8 3.000,00 323.437,50 326.437,50 1.366,63 0,00 0,00 1.366,63 1.366,63 0,00 1.366,63 0,00 

 Total 
3.266.275,0

0 323.437,50 
3.589.712,5

0 
3.016.544,5

1 423,75 0,00 
3.016.120,7

6 
2.970.145,9

1 423,75 
2.969.722,1

6 46.398,60 

 
4.3. Magnituds pressupostàries 
 
4.3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 46.398,60 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 2.144,45 
Total (a+b) 48.543,05 

 
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 19,35 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 
Total (c+d) 19,35 

 

4.3.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 3.014.754,13 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 3.248.206,94 
(A) Operacions corrents (a-b) -233.452,81 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 220.619,40 
(B) Operacions de capital (c-d) -220.619,40 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) -454.072,21 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 1.366,63 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 4.220,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) -2.853,37 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) -456.925,58 
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5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 289.071,78 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) -167.853,80 

 
4.3.3. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 40.474,28 
   a. Disponibles 24.501,07 
   b. Retinguts 6.201,48 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 9.771,73 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 0,00 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 0,00 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 76.191,88 
   a. Disponibles 26.070,90 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 50.120,98 
TOTAL (1+2+3) 116.666,16 

 
4.3.4. Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 144.171,40 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 48.621,06 
a. Del pressupost corrent 46.398,60 
b. De pressupostos tancats 2.144,45 
c. D'operacions no pressupostàries 78,01 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 119.204,39 
d. Del pressupost corrent 19,35 
e. De pressupostos tancats 0,00 
f. D'operacions no pressupostàries 119.185,04 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 0,00 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 73.588,07 
II. Saldos de dubtós cobrament 2.011,02 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 71.577,05 

 
5. CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA 

 
5.1. Liquidació del pressupost de despeses 
 
5.1.1. Resum 

 
Crèdits inicials 25.648.000,00 
Modificacions de crèdit 20.862.709,64 
Crèdits definitius 46.510.709,64 
Despeses autoritzades 31.729.354,82 
Despeses compromeses 31.146.285,75 
Obligacions reconegudes 22.559.300,36 
Pagaments realitzats 22.559.515,46 
Reinteg. de pagament 12.352,99 
Pagaments líquids 22.547.162,47 

 
5.1.2. Detall per capítols 
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Capíto
l 

 Crèdits 
inicials 

 
Modificacion
s de crèdit 

 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzades 

 Despeses 
compromese
s 

 
Obligacions 
reconegude
s 

 Pagaments 
realitzats 

 Reinteg. 
de 
pagamen
t 

 Pagaments 
líquids 

 Pendent 
pagamen
t 

Cap.1 1.641.402,14 6.120,00 1.647.522,14 1.548.544,25 1.548.544,25 1.536.304,25 1.536.264,50 60,25 1.536.204,25 100,00 

Cap.2 
22.751.606,3

7 
7.948.391,33 

30.699.997,7
0 

25.176.950,4
5 

24.786.269,64 
17.737.250,3

0 
17.748.297,7

2 
12.292,74 

17.736.004,9
8 

1.245,32 

Cap.3 18.600,00 143.500,00 162.100,00 150.701,39 150.701,39 150.701,39 139.908,82 0,00 139.908,82 10.792,57 
Cap.4 88.450,00 2.578,00 91.028,00 10.301,00 10.301,00 5.039,11 5.039,11 0,00 5.039,11 0,00 

Cap.6 1.147.941,49 
11.850.635,8

8 
12.998.577,3

7 
3.931.373,30 3.738.985,04 2.218.520,88 2.218.520,88 0,00 2.218.520,88 0,00 

Cap.7 0,00 911.484,43 911.484,43 911.484,43 911.484,43 911.484,43 911.484,43 0,00 911.484,43 0,00 

 Total 
25.648.000,0

0 
20.862.709,6

4 
46.510.709,6

4 
31.729.354,8

2 
31.146.285,75 

22.559.300,3
6 

22.559.515,4
6 

12.352,99 
22.547.162,4

7 
12.137,89 

 
5.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 
5.2.1. Resum 
 

Previsions inicials 25.648.000,00 
Modificacions de crèdit 20.862.709,64 
Previsions definitives 46.510.709,64 
Drets reconeguts 20.750.418,76 
Drets anul·lats 0,00 
Drets cancel·lats 1.413,77 
Drets reconeguts nets 20.749.004,99 
Drets recaptats 19.760.403,80 
Devolucions d'ingressos indeguts 0,00 
Recaptació neta 19.760.403,80 

 
5.2.2. Detall per capítols 
 

 
Capít
ol 

 Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 Previsions 
definitives 

 Drets 
reconeguts 

 Drets 
anul·lat
s 

 Drets 
Cancel·la
ts 

 Drets 
reconeguts 
nets 

 Drets 
recaptats 

 Dev. 
ingress
os 
indegut
s 

 
Recaptació 
neta 

 Pendent 
cobrame
nt 

Cap.3 
8.008.538,0

0 
8.983.907,1

3 
16.992.445,

13 
10.898.520,

92 
0,00 1.413,77 

10.897.107,
15 

9.925.185,6
3 

0,00 
9.925.185,6

3 
971.921,5

2 

Cap.4 
17.264.193,

21 
338.794,25 

17.602.987,
46 

9.112.985,3
9 

0,00 0,00 
9.112.985,3

9 
9.096.305,7

2 
0,00 

9.096.305,7
2 

16.679,67 

Cap.5 153.805,42 0,00 153.805,42 376.287,14 0,00 0,00 376.287,14 376.287,14 0,00 376.287,14 0,00 
Cap.7 0,00 383.945,28 383.945,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap.8 221.463,37 
11.156.062,9

8 
11.377.526,

35 
362.625,31 0,00 0,00 362.625,31 362.625,31 0,00 362.625,31 0,00 

 Total 
25.648.000,

00 
20.862.709,

64 
46.510.709,

64 
20.750.418,

76 
0,00 1.413,77 

20.749.004,
99 

19.760.403,
80 

0,00 
19.760.403,

80 
988.601,1

9 

 
5.3. Magnituds pressupostàries 
 
5.3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 988.601,19 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 296,18 
Total (a+b) 988.897,37 

 
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 12.137,89 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 
Total (c+d) 12.137,89 

 

5.3.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 20.386.379,68 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 19.429.295,05 
(A) Operacions corrents (a-b) 957.084,63 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 3.130.005,31 
(B) Operacions de capital (c-d) -3.130.005,31 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) -2.172.920,68 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 362.625,31 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 362.625,31 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
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h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) -1.810.295,37 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 1.642.187,03 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 1.156.481,65 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 836.722,69 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 151.650,62 

 
5.3.3. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 4.316.671,72 
   a. Disponibles 2.688.118,45 
   b. Retinguts 484.673,52 
   c. Autoritzats 299.923,56 
   d. Compromesos 843.956,19 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 16.080.182,59 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 11.311.129,28 
   c. Autoritzats 226.925,58 
   d. Compromesos 4.542.127,73 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 3.554.554,97 
   a. Disponibles 288.933,57 
   b. Retinguts 8.500,00 
   c. Autoritzats 56.219,93 
   d. Compromesos 3.200.901,47 
TOTAL (1+2+3) 23.951.409,28 

 
5.3.4. Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 31.662.117,25 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 2.534.630,34 
a. Del pressupost corrent 988.601,19 
b. De pressupostos tancats 296,18 
c. D'operacions no pressupostàries 1.545.732,97 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 330.423,73 
d. Del pressupost corrent 12.137,89 
e. De pressupostos tancats 0,00 
f. D'operacions no pressupostàries 318.285,84 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 29.070,65 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 29.070,65 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 33.895.394,51 
II. Saldos de dubtós cobrament 283,00 
III. Excés de finançament afectat 28.177.859,92 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 5.717.251,59 

 
6. CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 

 
6.1. Liquidació del pressupost de despeses 
 
6.1.1. Resum 

Crèdits inicials 9.572.000,00 
Modificacions de crèdit 1.778.846,79 
Crèdits definitius 11.350.846,79 
Despeses autoritzades 6.819.438,41 
Despeses compromeses 6.424.456,25 
Obligacions reconegudes 1.906.706,31 
Pagaments realitzats 1.901.355,39 
Reinteg. de pagament 5.934,88 
Pagaments líquids 1.895.420,51 

 
6.1.2. Detall per capítols 
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Capíto
l 

 Crèdits 
inicials 

 
Modificacion
s de crèdit 

 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzade
s 

 Despeses 
compromese
s 

 
Obligacions 
reconegude
s 

 
Pagaments 
realitzats 

 Reinteg. 
de 
pagamen
t 

 
Pagaments 
líquids 

 Pendent 
pagamen
t 

Cap.1 701.495,52 -60.000,00 641.495,52 583.623,58 583.623,58 582.433,58 583.318,49 884,91 582.433,58 0,00 
Cap.2 482.753,32 495.795,42 978.548,74 754.008,68 613.166,33 446.020,00 439.784,17 5.049,97 434.734,20 11.285,80 
Cap.3 100,00 5.700,00 5.800,00 5.377,91 5.377,91 5.377,91 5.377,91 0,00 5.377,91 0,00 
Cap.4 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

Cap.6 
8.368.601,1

6 
1.339.351,37 9.707.952,53 

5.475.428,2
4 

5.221.288,43 871.874,82 871.874,82 0,00 871.874,82 0,00 

Cap.8 16.050,00 0,00 16.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total 
9.572.000,0

0 
1.778.846,79 

11.350.846,7
9 

6.819.438,4
1 

6.424.456,25 1.906.706,31 
1.901.355,3

9 
5.934,88 

1.895.420,5
1 

11.285,80 

 
6.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 
6.2.1. Resum 
 

Previsions inicials 9.572.000,00 
Modificacions de crèdit 1.778.846,79 
Previsions definitives 11.350.846,79 
Drets reconeguts 6.644.775,60 
Drets anul·lats 25.817,53 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 6.618.958,07 
Drets recaptats 6.641.221,07 
Devolucions d'ingressos indeguts 25.817,53 
Recaptació neta 6.615.403,54 

 
6.2.2. Detall per capítols 
 

 
Capít
ol 

 
Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 Previsions 
definitives 

 Drets 
reconegut
s 

 Drets 
anul·lat
s 

 Drets 
Cancel·lat
s 

 Drets 
reconegut
s nets 

 Drets 
recaptats 

 Dev. 
ingresso
s 
indeguts 

 
Recaptaci
ó neta 

 Pendent 
cobrame
nt 

Cap.3 3.067,58 0,00 3.067,58 3.021,19 0,00 0,00 3.021,19 2.763,43 0,00 2.763,43 257,76 

Cap.4 
1.150.504,

85 
390.091,79 

1.540.596,6
4 

997.226,58 0,00 0,00 997.226,58 993.929,81 0,00 993.929,81 3.296,77 

Cap.7 
2.510.177,

57 
786.746,30 

3.296.923,8
7 

2.214.837,
89 

25.817,5
3 

0,00 
2.189.020,

36 
2.214.837,

89 
25.817,5

3 
2.189.020,

36 
0,00 

Cap.8 8.250,00 602.008,70 610.258,70 7.299,99 0,00 0,00 7.299,99 7.299,99 0,00 7.299,99 0,00 

Cap.9 
5.900.000,

00 
0,00 

5.900.000,0
0 

3.422.389,
95 

0,00 0,00 
3.422.389,

95 
3.422.389,

95 
0,00 

3.422.389,
95 

0,00 

 Total 
9.572.000,

00 
1.778.846,79 

11.350.846,
79 

6.644.775,
60 

25.817,5
3 

0,00 
6.618.958,

07 
6.641.221,

07 
25.817,5

3 
6.615.403,

54 
3.554,53 

 
6.3. Magnituds pressupostàries 
 
6.3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 3.554,53 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 2.079,45 
Total (a+b) 5.633,98 

 
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 11.285,80 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 
Total (c+d) 11.285,80 

 
6.3.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 1.000.247,77 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 1.034.831,49 
(A) Operacions corrents (a-b) -34.583,72 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 2.189.020,36 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 871.874,82 
(B) Operacions de capital (c-d) 1.317.145,54 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 1.282.561,82 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 7.299,99 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 7.299,99 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 3.422.389,95 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
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3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 3.422.389,95 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 4.712.251,76 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 255.486,00 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 310.485,29 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 4.972.990,23 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 305.232,82 

 
6.3.3. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 2.458.869,93 
   a. Disponibles 104.680,53 
   b. Retinguts 7.639,01 
   c. Retinguts per a no disponibilitat 2.340.950,14 
   d. Autoritzats 0,00 
   e. Compromesos 5.600,25 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 6.742.102,24 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 1.978.861,49 
   c. Autoritzats 388.171,73 
   d. Compromesos 4.375.069,02 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 243.168,31 
   a. Disponibles 88.039,25 
   b. Retinguts 11.237,95 
   c. Autoritzats 6.810,43 
   d. Compromesos 137.080,67 
TOTAL (1+2+3) 9.444.140,48 

 
6.3.4. Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 5.434.206,40 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 6.119,76 
a. Del pressupost corrent 3.554,53 
b. De pressupostos tancats 2.079,45 
c. D'operacions no pressupostàries 485,78 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 67.136,04 
d. Del pressupost corrent 11.285,80 
e. De pressupostos tancats 0,00 
f. D'operacions no pressupostàries 55.850,24 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ -3.381,22 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 3.381,22 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 5.369.808,90 
II. Saldos de dubtós cobrament 1.827,85 
III. Excés de finançament afectat 5.155.057,30 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 212.923,74 

 
7. CONSORCI DE LES GAVARRES 

 
7.1. Liquidació del pressupost de despeses 
 
7.1.1. Resum 

 
Crèdits inicials 646.000,00 
Modificacions de crèdit 174.214,23 
Crèdits definitius 820.214,23 
Despeses autoritzades 769.233,88 
Despeses compromeses 765.667,66 
Obligacions reconegudes 675.795,47 
Pagaments realitzats 668.195,47 
Reinteg. de pagament 0,00 
Pagaments líquids 668.195,47 

 
7.1.2. Detall per capítols 
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 Capítol 

 Crèdits 
inicials 

 
Modificacions 
de crèdit 

 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzades 

 Despeses 
compromeses 

 Obligacions 
reconegudes 

 
Pagaments 
realitzats 

 Reinteg. 
de 
pagament 

 
Pagaments 
líquids 

 Pendent 
pagament 

Cap.1 302.326,90 0,00 302.326,90 268.954,43 268.954,43 268.954,43 268.954,43 0,00 268.954,43 0,00 
Cap.2 258.103,10 144.818,26 402.921,36 385.698,01 382.131,79 327.141,80 327.041,80 0,00 327.041,80 100,00 
Cap.3 400,00 0,00 400,00 24,72 24,72 24,72 24,72 0,00 24,72 0,00 
Cap.4 15.170,00 7.749,70 22.919,70 22.919,70 22.919,70 20.489,70 12.989,70 0,00 12.989,70 7.500,00 
Cap.6 70.000,00 21.646,27 91.646,27 91.637,02 91.637,02 59.184,82 59.184,82 0,00 59.184,82 0,00 
 Total 646.000,00 174.214,23 820.214,23 769.233,88 765.667,66 675.795,47 668.195,47 0,00 668.195,47 7.600,00 

 
7.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 
7.2.1. Resum 
 

Previsions inicials 646.000,00 
Modificacions de crèdit 174.214,23 
Previsions definitives 820.214,23 
Drets reconeguts 666.361,92 
Drets anul·lats 0,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 666.361,92 
Drets recaptats 666.248,15 
Devolucions d'ingressos indeguts 0,00 
Recaptació neta 666.248,15 

 
7.2.2. Detall per capítols 
 

 
Capíto
l 

 
Prevision
s inicials 

 
Modificacion
s de crèdit 

 
Prevision
s 
definitive
s 

 Drets 
reconegut
s 

 Drets 
anul·lat
s 

 Drets 
Cancel·lat
s 

 Drets 
reconegut
s nets 

 Drets 
recaptats 

 Dev. 
ingresso
s 
indeguts 

 
Recaptaci
ó neta 

 Pendent 
cobramen
t 

Cap.3 20.554,17 0,00 20.554,17 24.216,03 0,00 0,00 24.216,03 24.102,26 0,00 24.102,26 113,77 

Cap.4 
605.445,8

3 
10.565,66 

616.011,4
9 

613.135,31 0,00 0,00 613.135,31 
613.135,3

1 
0,00 613.135,31 0,00 

Cap.7 20.000,00 9.616,05 29.616,05 29.010,58 0,00 0,00 29.010,58 29.010,58 0,00 29.010,58 0,00 

Cap.8 0,00 154.032,52 
154.032,5

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total 
646.000,0

0 
174.214,23 

820.214,2
3 

666.361,92 0,00 0,00 666.361,92 
666.248,1

5 
0,00 666.248,15 113,77 

 
7.3. Magnituds pressupostàries 
 
7.3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 113,77 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 0,00 
Total (a+b) 113,77 

 
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 7.600,00 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 131,25 
Total (c+d) 7.731,25 

 
7.3.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 637.351,34 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 616.610,65 
(A) Operacions corrents (a-b) 20.740,69 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 29.010,58 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 59.184,82 
(B) Operacions de capital (c-d) -30.174,24 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) -9.433,55 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
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4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) -9.433,55 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 145.412,23 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 135.978,68 

 
7.3.3. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 77.514,79 
   a. Disponibles 42.044,00 
   b. Retinguts 8.927,10 
   c. Autoritzats 3.566,22 
   d. Compromesos 22.977,47 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 0,00 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 0,00 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 66.903,97 
   a. Disponibles 9,25 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 66.894,72 
TOTAL (1+2+3) 144.418,76 

 
7.3.4. Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 458.313,98 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 137,22 
a. Del pressupost corrent 113,77 
b. De pressupostos tancats 0,00 
c. D'operacions no pressupostàries 23,45 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 29.073,84 
d. Del pressupost corrent 7.600,00 
e. De pressupostos tancats 131,25 
f. D'operacions no pressupostàries 21.342,59 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 962,09 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 172,32 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.134,41 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 430.339,45 
II. Saldos de dubtós cobrament 0,00 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 430.339,45 

 
SEGON. Donar-ne compte al Ple corporatiu en la primera sessió ordinària que se celebri. 
 
TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de 
Catalunya.>>” 
 
El senyor President manifesta que el punt cinquè de l’ordre del dia és donar compte de 
la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona, dels seus organismes 
autònoms i dels consorcis adscrits a l’exercici 2021. Té la paraula la vicepresidenta 
senyora Maria Àngels Planas. 
La vicepresidenta i diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria 
Àngels Planas, pren la paraula i diu: Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, president. 
Bé, com ha dit el president, donem compte de la liquidació de la Diputació, dels 
organismes autònoms i dels consorcis adscrits. No m’estendré perquè totes les dades 
estan en l’expedient. Simplement dir que les magnituds pressupostàries que s’han posat 
de manifest són els drets de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre, el resultat pressupostari de l’exercici i els romanents de crèdit i el romanent 
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de tresoreria, que sí que esperem aquesta dada. Aquesta dada és la important, en la 
qual tenim un romanent de la Diputació de 45.374.889. Pel que fa a l’organisme autònom, 
de 18.017.000. Pel que fa a Xaloc, 11.969.000; el Conservatori de Música, 71.577; 
Aigües de la Costa Brava, 5.717.251; Vies Verdes, 212.923 i les Gavarres, 430.000. 
També jo crec que cal observar l’increment dels ingressos que s’explicita sobretot per 
l’augment de la participació en els tributs de l’Estat, que representa. Respecte de la 
variació és de 2.599.289. I també tenim algunes devolucions d’ajuntaments que per 
qualsevol qüestió no han pogut executar les subvencions que se’ls havia donat. Això és 
una mica a grans trets pel que fa a la liquidació. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. És un tema de donar compte. No sé si hi ha 
alguna qüestió per part de vostès, però en tot cas se n’ha donat compte. 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
6. Donar compte de l'Informe anual relatiu a les resolucions adoptades pel 

president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades I de les 
principals anomalies en matèria d'ingressos de conformitat amb l'art. 15 
RCI - Intervenció - Control Intern. 2022/F030100/2730 

 
“D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 
del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la 
dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de 
totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la 
tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos.  
 
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció 
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe 
anual que s’ha d’elevar al ple.  
 
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe 
anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes justificatius: dels 
pagaments a justificar, de les bestretes de caixa fixa i de la relació anual justificativa dels 
pagaments menors efectuats durant l’exercici anterior. 
 
En data 27 de febrer de 2021, la Intervenció General de la Diputació de Girona ha emès 
informe relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a 
les objeccions efectuades, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels 
informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a 
justificar, de les bestretes de caixa fixa i de les relacions anuals justificatives dels 
pagaments menors, corresponent a l’exercici 2021. 
 
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, cal donar compte 
d’aquest informe al Ple de la Diputació amb ocasió de la dació de comptes de la 
liquidació del pressupost de 2021, que esta prevista en el Ple de març, atès que la 
liquidació de l’exercici 2021 ha estat aprovada per Resolució de Presidència de data 16 
de febrer de 2022. 
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Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local, hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la Corporació la 
informació següent: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe emès per part de la Intervenció General 
de la Diputació de Girona en data 28 de febrer de 2021, relatiu a les resolucions 
adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, de les 
principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció 
interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar, de les bestretes de caixa 
fixa i de les relacions anuals justificatives de pagaments menors, corresponent a 
l’exercici 2021, amb la informació que es transcriu tot seguit i que es concreta en els 
seus annexos que obren a l’expedient: 
 
“Informes de fiscalització limitada prèvia: 
 

 
 
S’han emès 10.960 informes de fiscalització o d’intervenció del reconeixement de l’obligació, dels 
quals 10.889 han estat favorables, 70 favorables amb observacions i un amb resultat d’objecció. 
 
Així mateix, es varen emetre 28 informes d’omissió de la funció interventora. 
 
Informes d’intervenció prèvia dels comptes justificatius de pagaments a justificar, de les bestretes 
de caixa fixa i de la relació anual justificativa dels pagaments menors: 
 

 
 

1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades per la Intervenció. 
 
S’ha emès una resolució de presidència contrària a l’objecció efectuada per la Intervenció 
General de la Diputació de Girona. 

1 Diputació de Girona 7.396 21 1 1 7.418 5 7.423
2 Dipsalut 1.764 24 0 0 1.788 5 1793
3 Xaloc 616 9 0 0 625 10 635
4 Conservatori de Música Isaac Albéniz 379 10 0 0 389 2 391
5 Consorci d'Aigües Costa Brava Girona 372 1 0 0 373 2 375
6 Consorci de les Vies Verdes 272 2 0 0 274 0 274
7 Consorci de les Gavarres 90 3 0 0 93 4 97

10.889 70 1 1 10.960 28 10.988

TOTAL
INFORMES 
D'OMISSIÓ

TOTAL INFORMES                  
Fiscalització/    

Intervenció prèvia
Amb 

objeccions

INFORMES REQUISITS BÀSICS

TOTAL

ENS
Favorable

Favorable amb                                                    
observacions

Amb objeccions 
amb resolució 

contrària a 
l’objecció

Relació Anual Justificativa 
de pagaments menors 2020 

(PAGMEN)

1 Diputació de Girona 2 163 26 165
2 Dipsalut 0 12 5 12
3 Xaloc 1 29 4 30
4 Conservatori de Música Isaac Albéniz 7 3 3 10
5 Consorci d'Aigües Costa Brava Girona 1 11 2 12
6 Consorci de les Vies Verdes 1 12 1 13
7 Consorci de les Gavarres 0 10 1 10

12 240 42 252

ENS
Bestreta de 

Caixa Fixa (BCF)

TOTAL

Pagaments a 
justificar (PAJ)

TOTAL 
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2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la 

Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
 
No s’ha sol·licitat cap opinió a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, i 
per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió d’aquest òrgan de 
tutela financera. 

 
3) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

 
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en 
l’exercici de la funció interventora. 

 
4) Informes d’omissió de la funció interventora. 

 
S’han emès 28 informes d’omissió de la funció interventora. 

 
5) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar  

 
S’han emès 12 informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a 
justificar. 
 

6) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa  
 

S’han emès 240 informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de 
caixa fixa. 

 
7) Resultats del control de les relacions anuals justificatives de les despeses tramitades 

mitjançant el procediment de pagaments menors. 
 
E Ple de la Diputació de Girona en sessió plenària extraordinària del dia 24 de març de 
2020 va aprovar modificar la instrucció de contractació menor i aprovar el text refós de 
la instrucció sobre la tramitació de contractes menors. Aquesta modificació va alterar el 
procediment ad hoc dels pagaments menors creat com un sistema anàleg al de bestreta 
de caixa fixa i regulat en l’article 7 de la instrucció, posposant la fiscalització d’aquests 
pagaments en un moment posterior a la realització del pagament i prèvia a l’aprovació 
de la relació justificativa d’aquestes despeses. Els informes derivats d’aquest control en 
relació els pagaments menors efectuats durant tot l’exercici 2020 han estat de 42 
informes.” 
 

SEGON. Donar-se per assabentat de que la Intervenció General de la Diputació de 
Girona remetrà aquesta informació a la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 
conformitat amb l’article 218.3 del TRLRHL, disposició addicional cinquena del RCIL i 
l’acord de Ple de 28 de gener de 2020 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que 
regula les regles de presentació davant la Sindicatura de Comptes, a través de la 
plataforma EACAT, de la informació sobre els acords i les resolucions de les entitats 
locals contraris a objeccions formulades pels interventors locals i les anomalies 
detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLRHL), i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia, mitjançant procediment telemàtic.” 
 
El senyor President manifesta que passaríem al següent punt, el sisè, que és donar 
compte de l’informe anual relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat 
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local contràries a les objeccions efectuades i de les principals anomalies en matèria 
d’ingressos, de conformitat amb l’article 15 del RCI. Té la paraula la senyora Maria 
Àngels Planas. 
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, intervé i diu: Gràcies, 
president. Bé, aquí no m’estendré perquè també tenim tota la documentació en 
l’expedient. Simplement dir que s’han emès 10.960 informes de fiscalització o 
d’intervenció de reconeixement de l’obligació, dels quals 10.889 han estat favorables; 
70, favorables amb observacions i amb resultat i objecció, i 28 informes d’omissió de la 
funció interventora. Pel que fa a les resolucions adoptades pel president de l’entitat 
contràries a les objeccions, s’ha emès una resolució de la presidència, en aquest cas, 
contrària. I pel que fa a l’omissió de la funció interventora, s’han emès 28 informes 
d’omissió. I pel que fa al resum de les principals anomalies detectades en matèria 
d’ingressos, no se n’han detectat cap. I el resultat de control dels comptes justificatius, 
s’han emès 12 informes d’intervenció. Pel que fa al resultat de control de comptes 
justificatius, s’han emès 240 informes d’intervenció dels comptes justificatius de la 
bestreta de caixa. Moltíssimes gràcies. 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
7. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 2/2022 del 

pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos. 2022/F010401/2538 

 
“Diversos centres gestors han presentat les sol·licituds següents de modificació del 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari per atendre despeses que no poden demorar-
se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les (article 177 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 

Centre 
gestor Descripció de la despesa Import 

Cooperació 
Cultural 

En el pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2022 hi ha prevista una subvenció 
nominativa a Joventuts Musicals de Catalunya per a la realització del Festival Ethno 
Catalonia. Atès que en data 11 de gener de 2022, Joventuts Musicals de Catalunya han 
presentat un escrit on s’exposa que, tot i que el Festival Ethno Catalonia ha estat gestionat 
per ells fins al 2021, a partir del 2022 l’activitat serà coordinada directament per l’entitat 
Joventuts Musicals de Banyoles. Es sol·licita la modificació del beneficiari de la subvenció 
nominativa a favor de la nova entitat coordinadora. 

10.000,00 

Cooperació 
Cultural 

En el pressupost 2022 s’ha previst una subvenció nominativa a favor de Cascai Teatre per 
al finançament del projecte Els colors de Duke Ellington. Un sop rebuda la sol·licitud de 
subvenció nominativa, des del centre gestor hem pogut comprovar que l’aplicació 
reservada en el pressupost no és la correcta per la personalitat jurídica del tercer. És per 
aquest motiu que se sol·licita l’aprovació d’un crèdit extraordinari, finançat amb la baixa de 
l’aplicació aprovada inicialment. 

8.000,00 

Cooperació 
Cultural 

En el pressupost de la Diputació de Girona hi ha prevista una subvenció nominativa a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar per al finançament del Festival Som de Mar. 
En data 3 de gener de 2022, l’Ajuntament de Lloret de Mar ha sol·licitat la subvenció, però 
un cop revisada la documentació presentada, s’ha detectat que qui organitza l’activitat no 
és l’Ajuntament de Lloret, sinó una empresa cultural, U98 Music, SL, i la relació entre 
l’empresa i l’Ajuntament és mitjançant un conveni de col·laboració que regula una 
subvenció directa. 
Atès que no es pot subvencionar una subvenció, la forma adient per poder donar suport a 
la iniciativa del Festival Som de Mar és la concessió de la subvenció directament a l’entitat 
organitzadora, és a dir, a l’empresa U98 Music, SL. És per aquest motiu que se sol·licita 
la modificació del beneficiari de la subvenció nominativa a favor de l’entitat coordinadora. 

30.000,00 



 

 

 

 

 

31 

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

 

Servei 
d’Esports 

En la proposta de pressupost pel 2022 que es va presentar des del Servei d’Esports es va 
indicar com a beneficiari de la subvenció nominativa per la Ruta de la Cerdanya l’entitat 
Club Eqüestre Puigcerdà. Des del mateix Servei d’Esports s’ha detectat un error en la 
identificació del beneficiari de la subvenció nominativa. En el pressupost aprovat 
definitivament apareix com a beneficiari de la subvenció nominativa per la Ruta de la 
Cerdanya, el Club Eqüestre Cerdanya. Per aquest motiu se sol·licita expedient de crèdit 
extraordinari per concedir una subvenció nominativa al Club Eqüestre Puigcerdà per la 
Ruta de la Cerdanya. 

5.000,00 

Noves 
Tecnologie

s 

El Servei de Noves Tecnologies treballa amb eines i serveis de diversa índole per garantir 
el correcte funcionament de tots els serveis informàtics de Diputació de Girona. Algunes 
d’aquestes eines i serveis es gestionen i presten al núvol. En els darrers anys s’ha anat 
implantat el treball cooperatiu al núvol entre els treballadors de Diputació de Girona. Això, 
sumat a la conjuntura social provocada per la covid19, com ara el teletreball i l’augment 
dels atacs cibernètics, fa augmentar les necessitats relatives a la seguretat informàtica, el 
treball al núvol, i la protecció davant la ciberdelinqüència. Per tot això es considera 
necessari comptar amb un servei antivirus al núvol d’alta seguretat.  

100.000,00 

Gabinet de 
Presidènci

a 

La Diputació de Girona vol concedir una subvenció nominativa aquest exercici 2022, per 
import de 100.000,00 €, al Patronat de la Muntanya de Montserrat, amb NIF Q5850042B, 
per a les activitat que el Patronat realitzi aquesta anualitat i destinades a despeses corrents 
(capítol 4). 

100.000,00 

Assistència 
i 

Cooperació 
als 

Municipis 

Es preveu aprovar una nova línia de subvencions (bases reguladores i convocatòria 
pública) per suplementar el Fons de Cooperació Municipal, en règim de concurrència no 
competitiva (import preassignat a cadascun dels destinataris), amb la finalitat que els 
ajuntaments i consells comarcals de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona disposin 
d’un fons extraordinari per destinar al finançament de despeses corrents en els serveis de 
prestació obligatòria o d’inversions municipals. 

7.400.000,0
0 

Gabinet de 
Presidènci

a 

En el Ple de la Diputació de Girona de data 23/11/2021 es va aprovar l’adhesió al Patronat 
Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), amb 
NIF: Q5856401D, aquest fet comporta el pagament de la quota que li correspon fer efectiva 
per aquesta anualitat 2022, d’import 20.000,00 €. En el pressupost aprovat per aquest 
exercici no va ser possible incloure aquesta despesa i és per això que es sol·licita un crèdit 
extraordinari amb la creació d’una aplicació pressupostària. 

20.000,00 

Gabinet de 
Presidènci

a 

L’Ajuntament de Blanes (NIF: P1702600F) ha d’executar unes obres amb caràcter urgent 
al centre on s’imparteix la Formació Professional del municipi de Blanes, és per això que 
es sol·licita un crèdit extraordinari per a la concessió d’una subvenció nominativa d’import 
150.000,00 € 

150.000,00 

Cooperació 
Cultural 

El FASTT és un festival d’arts escèniques que aposta per la descentralització de l’exhibició 
cultural i per l’apropament de les arts escèniques a les zones rurals. Desenvolupat en xarxa 
amb els micropobles de Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Siurana, Sant Mori, 
Vilamacolum, Vilanant i Vilaür, el FASTT busca diluir el concepte de municipi en el marc 
del festival i concebre els diferents espais com a part d’un territori conjunt. D’aquesta 
forma, el FASTT, vol posicionar la comarca de l’Alt Empordà en el mapa cultural de la 
província, oferint cada estiu una programació per a tots els gustos i edats. El festival pretén 
ser un punt d’interès cultural i turístic del territori i oferir als veïns i veïnes del municipis 
participants una millora de la seva vida cultural. Des de la Diputació de Girona es dona 
suport al festival mitjançant subvencions nominatives als pobles que en formen part. 
Enguany s’hi sumen Ordis i Vilanant. 

5.000,00 

Cooperació 
Cultural 

La Xarxa de Músiques a Catalunya va néixer amb voluntat descentralitzadora i com a 
plataforma de promoció dels joves intèrprets de música l'abril del 1995 i a l'actualitat ja ha 
realitzat un total de 3628 concerts a 51 municipis catalans, bona part dels quals de la 
demarcació de Girona. El seu objectiu és coordinar i programar de forma conjunta gires de 
concerts per les diferents associacions locals de Joventuts Musicals a Catalunya, en 
col·laboració amb aquestes entitats locals i els seus respectius ajuntaments i equipaments 
culturals, possibilitant així una major racionalització de recursos i una major visibilitat 
col·lectiva. 

10.000,00 

Cooperació 
Cultural 

L’Associació bisbalenca Els Voltors va celebrar l’any passat el seu 25è aniversari. Degut 
a les restriccions del 2021 no van poder fer cap acte de commemoració i enguany han 
preparat un festival per celebrar el 25+1 i es dirà Empordà Music Festival. El festival tindrà 
lloc el mes de juliol a La Bisbal d’Empordà. 

15.000,00 

Medi 
Ambient 

La despesa és una subvenció nominativa de 20.000,00 euros al consorci de l’Alta Garrotxa 
per a l’adequació d’accessos i àrea d’aparcament de Beget i altres punts hiperfreqüentats 
de l’Alta Garrotxa. 

20.000,00 

Servei 
d’Esports 

L’Ajuntament de Bescanó organitza el Bikend Festival 2022, en el qual es realitzen proves 
i exhibicions de diverses modalitats ciclistes (BTT, cicloturisme, gravel, etc). El festival es 
durà a terme durant el cap de setmana del 21 al 23 d’octubre de 2022. 

20.000,00 

 
 7.893.000,0

0 
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Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 
2/2022 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 2/2022 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall 
següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Aplicacions de despeses 

Descripció Import 
Org Prog Econ 

ODS 
(primari

+ 
secunda

ri) 

Codi 
projecte 

100 9410 45100 16 11 - NOM-Al Patronat de la Muntanya de 
Montserrat - Activitats 

100.000,00 

100 9410 45391 16 11 - Aportació al Consorci Patronat de 
Catalunya Món - Diplocat 20.000,00 

100 9420 76203 16 11 - NOM-Ajuntament de Blanes - Centre 
FP 

150.000,00 

220 9420 46205 11 09 - CC-Fons extraordinari a ajuntaments 
per a despeses corrents 3.500.000,00 

220 9420 76205 11 09 - CC-Fons extraordinari a ajuntaments 
per inversió 3.500.000,00 

220 9430 46510 11 09 - CC-Fons extraordinari a consells 
comarcals despeses corrents 400.000,00 

300 3340 46256 04 11 - NOM-Ajuntament Ordis - Festival 
FASTT 

2.500,00 
300 3340 46257 04 11 - NOM-Ajuntament Vilanant - Festival 

FASTT 
2.500,00 

300 3340 47930 04 11 - NOM-Cascai Teatre - Els colors de 
Duke Ellington 

8.000,00 
 

300 3340 47931 04 11 - NOM-U98 Music, SL - Festival Som 
de Mar 

30.000,00 
 

300 3340 48176 04 11 - NOM-Fed. Joventuts Musicals 
Banyoles - Fest. Ethno Catalonia 10.000,00 

300 3340 48177 04 11 - NOM-Joventuts Musicals de 
Catalunya - Xarxa de Músiques 10.000,00 

300 3340 48178 04 11 - NOM-Associació Voltors - Empordà 
Music Festival 15.000,00 

310 9200 21602 09 10 - Servei antivirus al núvol d'alta 
seguretat Noves Tecnologies 

100.000,00 
 

320 3410 46210 03 08 - NOM-Ajuntament de Bescanó - 
Bikend Festival 20.000,00 

320 3410 48151 03 08 - NOM-A Club Eqüestre Puigcerdà - 
Ruta de la Cerdanya 

5.000,00 
 

500 1700 46771 15 16 - NOM-Consorci de l'Alta Garrotxa - 
Adequació infraestructures 20.000,00 

TOTAL 7.893.000,00 
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FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 

Org. Prog Econ 

ODS 
(primari

+ 
secunda

ri) 

Descripció Import 

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 7.840.000,00 
TOTAL 7.840.000,00 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS 

Org. Prog Econ 

ODS 
(primari+ 
secundar

i) 

Descripció Import 

300 3340 46233 04 11 NOM-Ajuntament de Lloret de Mar - Festival 
Som de Mar 

30.000,00 

300 3340 48136 04 11 NOM-Fed. Joventuts Musicals Cat. - Festival 
Ethno Catalonian 

10.000,00 

300 3340 48138 04 11 NOM-Cascai Teatre-Els colors de Duke 
Ellington 

8.000,00 

320 3410 48132 03 08 NOM-Club Equestre Cerdanya - Ruta de la 
Cerdanya 5.000,00 

TOTAL 53.000,00 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment 
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 170 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra l’aprovació 
definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs contenciós 
administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.” 
 
El senyor President pren la paraula i diu: Continuaríem, doncs, amb el punt setè de 
l’ordre del dia, que s’ha d’aprovar per iniciar l’expedient de crèdit extraordinari de la 
Diputació de Girona per a l’exercici del 2022. Senyora Planas, si vol continuar. 

La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, diu: Sí, 
gràcies, president. En aquest cas, és també l’aprovació inicial d’un expedient de crèdit 
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als diversos centres gestors. Hem presentat sol·licituds per poder modificar el 
pressupost. Ho vàrem explicar extensament punt per punt en la comissió informativa. 
De manera general, dir que la modificació que portem és de 7.893.000 i destacar que 
algunes és per modificacions del beneficiari, i la destacable, la més important que 
portem aquí, és la de 7.400.000 de l’assistència i cooperació als municipis que preveu 
aprovar una línia de subvencions per suplementar el Fons de Cooperació Municipal en 
règim de concurrència no competitiva. La finalitat és que els ajuntaments, també els 
consells comarcals en l’àmbit territorial de la Diputació, disposin d’aquest fons 
extraordinari per poder destinar al finançament de despeses corrents en els serveis de 
la prestació obligatòria de la inversió. Amb aquesta modificació es farà una baixa de 
crèdit del fons de contingència de 7.840.000 i la resta, els 53.000, són per a les 
modificacions del beneficiari de la subvenció. Moltíssimes gràcies. 

 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Planas. Paraules demanades pel grup 
d’independents? No. La CUP, sí. Endavant. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i manifesta: Gràcies president. 
Bé, la meva intervenció és per comunicar que ens abstindrem en aquest punt. És a dir, 
la majoria de les sol·licituds de modificació de crèdit les veiem evidentment necessàries, 
però hi ha un punt específic en el qual volem mostrar el nostre desacord i els nostres 
dubtes, que té a veure amb una sol·licitud de modificació d’una subvenció, que 
específicament és la sol·licitud de subvenció per executar unes obres amb caràcter 
urgent a Blanes, on s’imparteix la formació professional del municipi de Blanes. I és una 
sol·licitud de total 150.000 euros. A nosaltres ens sembla... és a dir, no posarem en 
dubte que la necessitat d’aquest centre hi sigui, però volem aprofitar aquest punt per 
mostrar aquest desacord en què es donin aquests diners a un centre educatiu concret. 
Perquè com vostès saben, i crec que és prou evident per a molts municipis dels quals 
en són regidors o alcaldes, hi ha moltes necessitats en molts centres educatius de cicles 
formatius. Per tant, quins criteris s’han seguit quan hi ha altres cicles formatius, altres 
centres que necessiten també ajudes. L’altre aspecte també a compartir és que moltes 
vegades se’ns ha interpel·lat a nosaltres, a la CUP, quan hem exposat algunes qüestions 
que hi ha alguns aspectes que no són competència de la Diputació de Girona, etcètera. 
És clar, també posem en dubte que sigui la funció de la Diputació de Girona suplir allò 
que el Departament d’Educació o el Govern de la Generalitat no és capaç d’atendre. Per 
tant, una mica la nostra intervenció anava en aquest sentit: abstenir-nos per explicar o 
descriure aquest desacord en això. Gràcies. 
El senyor President, intervé i diu: Moltes gràcies. Només fer un comentari respecte a 
aquest tema. Nosaltres entenem que si som l’ajuntament dels ajuntaments hem de 
creure i sobretot atendre el que ens demanen els ajuntaments. Si vostè ho recorda, i ara 
tinc el dubte si vostè era diputada en aquell moment, aquesta subvenció estava posada 
per al 2021. L’Ajuntament de Blanes no va poder executar, van quedar romanents i la 
incorporem al 2022, perquè és un centre no que hàgim de suplir a la Generalitat, és un 
centre local. És un edifici local que volen rehabilitar per fer-hi com una casa d’oficis. El 
mateix ajuntament, no és de competència de la Generalitat. M’entén? Llavors, nosaltres 
vàrem atendre aquesta petició l’any 2021 amb l’alcalde. La vàrem posar nominativa al 
2021. Tinc el dubte de si era vostè o no perquè potser ens hagués fet aquesta reflexió. 
Ara no sé si encara hi havia la senyora Pèlach, la diputada aquí quan es va posar, 
probablement sigui així, senyora Guillaumes, però ja la vàrem posar. Llavors 
l’ajuntament no va poder executar el 2021, va renunciar el novembre o desembre del 
2021 dient que no l’havien pogut executar. Van quedar romanents aquesta proposta i la 
tornem a incorporar amb els mateixos diners del 2021 per al 2022. No és que Blanes 
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sigui el 2021 i el 2022. Per tant, això es va passar. Jo recordo que vostès no hi varen fer 
ni un comentari quan va passar perquè va passar exactament el que passa ara. Perquè 
és un edifici de titularitat municipal en què serà l’Ajuntament qui l’arranja i que hi farà 
com una casa d’oficis per al municipi de Blanes i al voltant. A més, tenen idea que hi 
pugui anar més enllà de Blanes, els municipis confrontants. I és un edifici que és 
absolutament municipal, que l’han de restaurar, ens van demanar l’ajuda, van renunciar-
hi perquè no la podien fer i ens va demanar que la tornéssim a incorporar al 2022. Com 
que això va ser ja passat el pressupost, no la vàrem poder posar en el pressupost i el 
posem allà on era, perquè era de romanents, i la traiem de romanents precisament per 
no perjudicar res, i que Blanes tingui el mateix que tenia l’any 2021. Només aclareixo tot 
això perquè, en tot cas, no recordo que hi hagués cap comentari per part del seu grup 
quan aquesta subvenció es va portar, precisament, en una concessió plenària del mes 
de març de l’any passat com passem avui. I, per tant, en tot cas crec que és l’explicació 
que li he de donar respecte a aquest tema. Moltes gràcies. Senyor Fernández. 
El diputat senyor Juli Fernández, pren la paraula i manifesta: Sí, senyor president. Bé, 
nosaltres només per anunciar el nostre vot afirmatiu. Pensem que és una proposta, 
sobretot en el paquet de 7.400.000 € d’aquesta aportació extraordinària, que es farà per 
una nova convocatòria per complementar el Fons de Cooperació Municipal. Entenem 
que aquí també amb aquesta nova aportació que fem incorporem uns elements que 
alguna vegada havíem manifestat que eren els elements socials. Ja havíem dit que 
mentre que el fons es mantingués al voltant dels 20 milions era difícil perquè en el 
moment en què es pogués ampliar, ho faríem. I aquí el nostre grup també vol reconèixer 
que hem fet aquest pas important. Per tant, jo crec que després de tota aquesta 
modificació la més important òbviament són aquests 7.400.000. Per tant, nosaltres 
malgrat que amb alguna podríem dir alguna cosa pensem que el gruix per si sol ja mereix 
el nostre vot positiu. Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Moltíssimes gràcies. Efectivament, vostè ho diu, jo crec 
que el més important del ple d’avui, ja no dic d’aquest punt, del ple d’avui, és que la 
Diputació dona un fons extraordinari de set milions per als ajuntaments extraordinaris i 
400.000 per als consells comarcals. Avui hem acabat d’aprovar a la Junta de Govern fa 
un horeta, precisament, els convenis amb els consells comarcals, el normal, i ara 
després haurem de fer aquest extraordinari quan això hagi passat el tràmit d’exposició 
pública i, per tant, Intervenció ens digui que ja està operatiu. Però pensem que era l’any 
per fer-ho, també, l’any que es podia fer i l’any que s’havia de fer. L’any que ve no tindria 
massa sentit fer això perquè entre una cosa i l’altra és molt més complicat. I efectivament 
nosaltres vàrem dir que faríem el fons normal quatre anys amb els mateixos paràmetres. 
Per tant, el del 2023 serà igual que era per al del 2022 normal, però que si algun dia hi 
havia la necessitat de fer un fons extraordinari, aquí es qualificaria el tema social. Penso 
que així des de l’àrea, amb el senyor Bagot al capdavant, ho han fet. Ho hem fet 
d’aquesta manera. I, per tant, donem compliment a aquell compromís que vàrem arribar 
en sessió plenària amb tots els grups. I, a més, hem fet una altra cosa que és topar els 
més grans, topar Girona no perquè sigui Girona, sinó perquè és la capital i és la més 
gran. I d’aquesta manera, en cadena ha beneficiat els més petits perquè si s’hi fixen, els 
més petits tenen un mínim de 20.000, que després passa a 15.000, a 10.000, i a zero. I 
d’aquesta manera, els petits sempre tenen un mínim de 20.000 i van sumant: 20.300, 
20.000, 21... i topant Girona en els 200.000 euros. I llavors, evidentment, Figueres. 
L’escalada és de menys a més, en aquest sentit. I els consells comarcals també ens 
havien reclamat que sobretot també els calia una mica més aquest tema. Ja veuen que 
la quantitat no és la mateixa. Són set milions i 400.000 i que aquest és un fet 
extraordinari, que és la primera vegada que s’ha pogut fer, i que en tot cas estem 
contents tots plegats, entenc, d’haver-ho pogut fer i d’haver pogut donar aquest 
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suplement a tots els ajuntaments, que així ho tindran de lliure designació i que podran 
fer tot allò que els calgui i els convingui.  
Moltíssimes gràcies, senyor Fernández. Entenc que en aquest punt hi ha 1 abstenció i 
26 vots a favor. Quedaria aprovada així, de manera inicial, senyor secretari. D’acord? 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
8. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 1/2022 del 

pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos. 2022/F010402/2539 

 
“Diversos centres gestors han presentat sol·licituds de modificació del pressupost 
mitjançant suplement de crèdit per atendre despeses que no poden demorar-se fins a 
l’exercici següent i per a les quals el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte 
d’ampliació (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 

Centre 
gestor Descripció de la despesa Import 

Serveis 
Lingüístics 

Que d’acord amb les accions per assolir la qualitat lingüística de les comunicacions de la 
Diputació de Girona, establertes al Pla de Mandat de la Diputació de Girona 2020-2023, 
des dels Serveis Lingüístics cal elaborar i aprovar criteris lingüístics específics per a les 
publicacions de la Diputació, elaborar recursos sobre llengua i, en especial sobre 
llenguatge administratiu, difondre àmpliament els recursos que elaboren els Serveis 
Lingüístics, incrementar els recursos de dinamització lingüística, actualitzar els continguts 
del Llibre d’estil de la Diputació de Girona, etc. Per portar a terme aquestes accions, cal 
contractar assessoraments diversos: 
1) Assessorament per a l’elaboració de criteris lingüístics per a les obres de col·leccions 
diverses: Josep Pla, Guies de Patrimoni Local, etc. Pressupost: 8.500 €. 
2) Tasques de buidatge de continguts de textos de la Diputació per completar els 
materials lingüístics del web de llengua i per actualitzar els continguts del Llibre d’estil de 
la Diputació de Girona. Pressupost 9.800 € 
 Així mateix, convé disposar de crèdit suficient per atendre el 2022 despeses diverses 
com ara interpretacions simultànies o consecutives, traduccions jurades o altres 
contingències no previstes en els contractes formalitzats. 8.000 € 

26.300,00 

Organitzaci
ó i RRHH 
Corporatius 

Increment dels crèdits inicials de l’aplicació pressupostària 240 9200 22706 per a poder 
adjudicar el procediment de licitació atès que hi havia autorització de despesa anticipada 
que no s’ha inclòs en el pressupost 2022. La Diputació de Girona està promovent accions 
per a la millora de la gestió en els diferents Serveis que composen cada Àrea amb 
l’objectiu de desenvolupar accions i projectes clau per al futur de la organització, però 
actualment la Diputació  no disposa d’un sistema d’indicadors o quadres de 
comandament que monitoritzin l’activitat i aportin informació valuosa per a gestionar 
l’activitat en curs, avaluïn els seus resultats i ajudin a prendre decisions. Per aquest motiu 
s’ha licitat un contracte de serveis per seleccionar la proposta que servirà de base per a 
contractar els serveis d'assessorament per a la creació i implementació d’un sistema de 
suport a l’Activitat (SSA) a la Diputació de Girona. Aquesta despesa es va autoritzar 
anticipadament en el pressupost de 2021 amb afectació als pressupostos del 2022 i 2023 
i es va sol·licitar pressupostar aquestes quanties per al pressupost 2022 i 2023. En el 
pressupost del 2022 no es va destinar la quantia sol·licitada i un cop s’ha iniciat l’exercici 
la quantia de l’autorització per al 2022 s’ha estirat per vinculació jurídica d’altres partides 
del pressupost que corresponen a Serveis Generals. 

101.640,00 
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Assistència i 
Cooperació 
als Municipis 

El règim jurídic de les subvencions a atorgar dins de la convocatòria per a inversions 
municipals en cementiris és el de concurrència competitiva i convocatòria pública. 
L’objecte  és el finançament de les inversions en cementiris, que inclouen, l’ampliació o 
reforma. La finalitat és adequar aquests equipaments a la normativa, millorar les 
condicions sanitàries de les instal·lacions, garantir la capacitat a llarg termini o millorar 
les condicions d’accessibilitat i ús de les instal·lacions. Els beneficiaris de les subvencions 
són els ajuntaments de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona de població inferior o 
igual a 1.500 habitants. Es sol·licita la modificació del pressupost per tal de dotar-lo del 
crèdit necessari per concedir el màxim nombre possible de subvencions en cementiris de 
municipis de població inferior o igual a 1.500 habitants ja que es proposa la modificació 
de les bases reguladores en el sentit d’ampliar els destinataris dels municipis de població 
inferior o igual a 1.000 habitants fins als 1.500 habitants. 

150.000,00 

Enginyeria-
Protecció 
Civil 

Es sol·licita un import total de 183.000 euros per tal d’atendre les necessitats tècniques 
del Departament d’Enginyeria. De la previsió d’encàrrecs de redacció de projectes per 
any 2022 que ens derivaran del Consorci de les vies Verdes i que es contractaran 
externament: Municipis de la Serra Verdera = 60.000 euros, Municipis entre Celrà i 
Palafrugell = 60.000 euros, Via verda entre Cervià de Ter i Sant Julià de Ramis= 28.000 
euros, Via verda entre Pontós i Bàscara= 18.000 euros. Direcció obres carril bici entre els 
municipis de Garrigoles- Les Olives paral·lel a carretera titularitat Diputació de Girona, 
previst 17.000 euros aprox. 
Per tot lo exposat, és del tot necessari sol·licitar un suplement de crèdit poder atendre les 
necessitats tècniques.  

183.000,00 

Xarxa Viària Subvenció de la Generalitat per danys a la xarxa viària pel temporal Glòria 419.326,17 

Presidència 

La Generalitat de Catalunya ha ingressat l’import corresponent a les factures emeses per 
la Diputació de Girona amb relació als costos addicionals generats als serveis socials de 
la xarxa d'atenció pública. Aquests costos fan referència al reforç del personal d’atenció 
directa, compra d’equips de protecció individual i intensificació de les mesures d’higiene 
relacionades amb la COVID-19 en la prestació de la gestió integral del Centre de dia per 
a gent gran Les Bernardes de Salt durant el període comprès entre juliol del 2021 i 
desembre de 2021. 

9.779,85 

Habitatge 

Un cop rebudes les sol·licituds de la línia de subvencions als ajuntaments per a estudis, 
plans, programes i projectes locals en l’àmbit de l’habitatge, s'han rebut més sol·licituds 
de les que es poden cobrir en la convocatòria aprovada. Per aquest motiu es requereix 
disposar de 99.593,68 € per tal de cobrir les necessitats dels ajuntaments en aquest 
àmbit, dels quals 10.000 es poden disposar per vinculació jurídica. La resta se sol·licita 
per suplement. 

89.593,68 

UGI 

La Fira de l’Olla gira al voltant de la terrissa. Un element clau per entendre la idiosincràsia 
i el desenvolupament econòmic de la població de La Selva. La fira es completa amb una 
interessant oferta per a tots els públics: xerrades sobre el procés de fabricació de les 
típiques olles de Breda, activitats infantils amb fang, shows de cuina amb fang de Breda 
i ponències sobre l’estat actual de la indústria terrissaire a la vila. Es demana un 
suplement de crèdit per atendre la celebració d'aquest esdeveniment. 

15.000,00 

Medi 
Ambient 

Actualment tenim pendent de poder contractar les assistències tècniques necessàries per 
donar resposta a les sol·licituds dels ajuntaments fetes dins dels plans de serveis 
d'eficiència energètica, de patrimoni natural i de prevenció d'incendis. Per aquest motiu 
és necessari augmentar el crèdit de la partida d'assistències tècniques vinculades als 
plans de serveis per import de 165.000€ per poder donar resposta als ajuntaments a qui 
cal prestar les assistències. 

165.000,00 

Medi 
Ambient 

La Diputació de Girona com a gestora del Parc Natural del Montseny promou el programa 
"El Montseny a l'escola" en què hi participen ajuntaments i escoles del Parc Natural del 
Montseny. Com sigui que la subvenció a atorgar depèn de la programació dels grups 
escolars i que les escoles de Viladrau i de Riells i Viabrea han programat l'activitat amb 
més grups del que es va preveure en el moment d'elaborar el pressupost de la Diputació, 
és necessari suplementar les partides corresponents per poder atendre la previsió de 
grups escolars. Per altra banda, el pressupost conté la partida 45390 destinada a un 
intercanvi entre l'IES Montsoriu amb un institut de Reserva de la Biosfera de Cevènnes, 
agermanat amb la RB del Montseny. A causa de la COVID19 aquest intercanvi no es 
podrà fer i, per tant, es poden alliberar els diners de la partida per poder-los destinar a 
cobrir els suplements sol·licitats 

2.100,00 

  1.161.739,70 
 
Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 
1/2022 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i mitjançant 
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anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 1/2022 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall 
següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
Aplicacions de despeses 

Descripció Import 
Org. Prog Econ 

ODS 
(primari

+ 
secund

ari) 

Codi 
projecte 

100 2314 22706 10 16 
2021/3/PR/5 

 
Gestió centre de dia per a gent gran Les 

Bernardes 9.779,85 

103 9200 22706 10 16  Estudis i treballs tècnics Serveis Lingüístics 26.300,00 

104 4311 46201 08 16  
CD-Ajuts a ajunt. activ prom. i dinam.  territori - 

Diplab 15.000,00 

210 1521 46200 11 10  
CC-Ajuts ajunt. estudis, plans, programes i proj. 

Habitatge 89.593,68 

220 9420 76204 11 09  
CC-Ajuts a ajuntaments per inversions en 

cementiris 150.000,00 

222 9200 22706 09 16  
Estudis i treballs tècnics Enginyeria - Protecció 

Civil 183.000,00 

240 9200 22706 08 09  
Estudis i treballs tècnics Organització i Recursos 

Humans 101.640,00 

500 1700 46210 15 04  NOM-Ajuntament de Viladrau - Espai Montseny 1.400,00 

500 1700 46225 15 04  NOM-Aj. Riells i Viabrea - Montsenya a l'escola 700,00 

500 1703 22706 15 16  Estudis i treballs tècnics plans serveis 
ajunt.Medi Ambient 165.000,00 

510 4530 21006 09 10  Manteniment de carreteres Xarxa Viària 419.326,17 
TOTAL 1.161.739,70 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 

Org. Prog Econ 

ODS 
(primari+ 
secundar

i) 

Descripció Import 

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 730.533,68 
TOTAL 730.533,68 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS 

Org. Prog Econ 

ODS 
(primari

+ 
secund

ari) 

Descripció Import 

500 1700 45390 15 04 NOM-IES Montsoriu - Agermanament amb 
Cevennes 2.100,00 
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TOTAL 2.100,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT MAJORS INGRESSOS 
Org. Econ Descripció Import 
510 45080 Subvenció Generalitat Cat.danys xarxa viària temporal Glòria 419.326,17 

TOTAL 419.326,17 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 
Org. Econ Descripció Import 
200 87010 Romanent de tresoreria per a desp. amb finançament afectat 9.779,85 

TOTAL 9.779,85 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment 
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 170 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra l’aprovació 
definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs contenciós 
administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El senyor President manifesta que seguiríem amb el punt 8è, que també és una 
aprovació inicial, d’un expedient de suplement de crèdit, en aquest cas. També els he 
de dir que tant en aquest punt que farem ara, com el que hem fet, la voluntat és que hi 
hagi molt poques modificacions a tot l’any, que gairebé aquí ho hàgim posat tot. Poden 
sortir coses esporàdiques o necessitats que puguin sortir en un moment determinat, 
però la voluntat és haver fet l’exercici, i em sembla que això també ho havíem dit, 
l’exercici d’acabar de posar tot allò que fos. Sempre sortirà alguna coseta, però que sigui 
una coseta i que el més important estigui ja aquí. D’acord? Senyora Planas, també el 
punt 8è. 
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, pren la 
paraula i manifesta: Sí, gràcies. En aquest cas, també és una aprovació inicial de 
suplement de crèdit. L’import és d’1.161.739,70, i també destacar en aquest cas 
l’assistència i cooperació als municipis, la convocatòria per a les inversions als municipis 
en cementiris, que és de concurrència competitiva, i la convocatòria pública. L’objecte 
és el finançament de les inversions de cementiris, que inclouen ampliació i reforma, i la 
finalitat evidentment és adequar els equipaments a la normativa, millorar les condicions 
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sanitàries de les instal·lacions i garantir la capacitat a llarg termini, i millorar també les 
condicions d’accessibilitat i l’ús de les instal·lacions. I pel que fa també de destacable, 
són aquests 89.593,68 d’habitatge, que un cop s’han rebut totes les sol·licituds en la 
línia de subvencions als ajuntaments per poder fer estudis dels plans, programes, 
projectes locals en l’àmbit d’habitatge; bé, ja hem tingut més sol·licituds i, per tant, per 
poder cobrir tota aquesta convocatòria, per això posem aquesta quantia addicional. Crec 
que és dels punts més destacables que portem en aquest punt. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Planas. Alguna qüestió per part d’algú 
de vostès? No? Entenc que s’aprova, doncs? Doncs quedaria aprovat per unanimitat 
aquest punt vuitè, senyor secretari. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
9. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 3/2022 del 

pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos. 2022/F010401/2798 

 
“Diversos centres gestors han presentat les sol·licituds següents de modificació del 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari per atendre despeses que no poden demorar-
se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les (article 177 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 

Centre 
gestor Descripció de la despesa Import 

Cooperació 
Cultural 

El Festival Recòndit, de La Tornada SCP, ha estat seleccionat com un dels quatre 
projectes finalistes del Premi Lluís Carulla! La Fundació Carulla, una de les fundacions 
culturals més importants de Catalunya. El jurat ha seleccionat el Recòndit perquè posa en 
valor els petits municipis del Pla de l'Estany i ho fa amb un festival sostenible que uneix 
música, esport, natura i territori. És voluntat institucional donar suport a aquesta iniciativa. 

6.000,00 

Cooperació 
Cultural 

El Festival Vadart, de l’Associació Cultural A4, és el nou festival de les arts del Pla de 
l’Estany, que es durà a terme al municipi de Fontcoberta el mes de juliol. A banda de 
formacions musicals, el Vadart vol incloure altres disciplines culturals com l’art, la pintura i 
la literatura. A més, tota la programació es complementa amb xerrades de divulgació sobre 
la preservació del territori. És voluntat institucional donar suport a aquesta iniciativa. 

5.000,00 

Cooperació 
Cultural 

L’Associació Juvenil Original Soundtrack Orchestra està formada per joves intèrprets i 
joves estudiants de música d’arreu de Catalunya, majoritàriament dels estudis del grau 
superior de música. Entre d’altres, l’objectiu de l’associació és oferir l’oportunitat de 
realitzar concerts arreu de Catalunya als joves intèrprets, de manera que el procés formatiu 
dels i les joves músics es complementi, com a part indispensable del procés formatiu dels 
músics, amb oportunitats d’exhibició i actuació en viu.  
Des de la Diputació es proposa aquesta subvenció nominativa per promocionar el talent 
jove i ajudar a completar el procés formatiu dels joves intèrprets a través de la realització 
de concerts simfònics a la demarcació de Girona. 

10.000,00 

Cooperació 
Cultural 

La Fundació Privada Joan Bosch organitza, des de la dos anys, el Festival Z. Es tracta 
d’una mostra d’arts en viu d’espectacles creats per i per a joves. Però també un espai de 
diàleg professional que fomenta la reflexió al voltant de la creació jove i que neix amb la 
voluntat de contribuir a la visibilització i a la professionalització de creadores i creadors 
escènics de menys de 30 anys i residents a Catalunya. És voluntat institucional donar 
suport a aquesta iniciativa. 

6.000,00 

Cooperació 
Cultural 

"Ruta salvatge” és un llargmetratge del cineasta català Marc Recha, que es rodarà 
enguany a la comarca de la Cerdanya. La pel·lícula ha estat seleccionada pel taller de la 
Cinéfondation del Festival de Cannes, juntament amb uns altres 14 projectes de diferents 
països. L’objectiu d’aquesta subvenció nominativa és incentivar el rodatge de produccions 
de cinema català a la demarcació de Girona, i la convocatòria de concurrència existent de 
produccions no està pensada per produccions de pressupost elevat. 

15.000,00 
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Cooperació 
Cultural 

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas inicia el projecte de recuperació dels tocs manuals de 
campanes a Sant Romà de Joanetes. Actualment a la comarca de la Garrotxa ja no queda 
cap campaner que toqui manualment les campanes de forma periòdica i, irremeiablement, 
el coneixement del llenguatge de les campanes i de les tècniques tradicionals per fer-les 
sonar gairebé s’ha perdut del tot. L’objectiu del projecte és la creació d’una escola de 
campaners a la Vall d’en Bas, per més endavant crear una colla de campaners i recuperar 
els tocs tradicionals, que formen part del patrimoni immaterial del territori. 

2.000,00 

Comunicaci
ó Cultural 

Es preveu concedir una subvenció nominativa a la Fundació Privada Museu del Joguet de 
Catalunya, amb seu a Figueres, per a l’edició d’un llibre commemoratiu del 40è aniversari 
de l’entitat. 

8.000,00 

Gabinet de 
Presidència 

La Diputació de Girona vol concedir aquesta anualitat 2022 una subvenció nominativa a la 
Fundació Ramon Noguera (NIF: G17462128) per un import de 50,000,00 euros. 
La finalitat és la de col·laborar en el finançament del projecte d’una construcció de dues 
plantes annexa a l’edifici monestir de Sant Daniel amb fins residencials per a l’acolliment 
de persones adultes amb discapacitat intel·lectual per tal d’oferir-los un entorn el més 
semblant possible a la llar familiar. 

50.000,00 

Gabinet de 
Presidència 

La Diputació de Girona vol concedir aquesta anualitat 2022 una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Borrassà  (NIF: P1702900J ) per import de 100,000,00 euros 
L'Ajuntament de Borrassà va comprar l'edifici de Cal Governador, una casal noble ara a 
mans municipals, l'Ajuntament preveu un projecte de consolidació i reforma estructural de 
l’edifici per adaptar els espais per a destinar-los a serveis i equipaments municipals. 

100.000,00 

Gabinet de 
Presidència 

La Diputació de Girona vol concedir aquesta anualitat 2022 una subvenció nominativa a 
Basque Culinary Center Fundazioa (NIF: G20998100) per import de 25.000,00 euros. 
La finalitat de l’ajut és la col·laboració en una cimera internacional de gastronomia 
consistent en la trobada del Consell Internacional i una Jornada oberta de reflexió i debat 
sobre els reptes del futur amb diferents actors del ecosistema gastronòmic, xefs, 
periodistes, experts a nivell regional, nacional i internacional que compartiran durant 3 dies 
reflexions orientades a potenciar la Gastronomia com a sector estratègic. Un intercanvi de 
vivències de les diferents facetes de la gastronomia tangibilitzades en el territori. Aquesta 
cimera se celebrarà el mes de juny de 2022. 

25.000,00 

Servei 
d’Esports 

Subvenció nominativa al Club Tennis Olot per la millora i adequació de les instal·lacions 
 

50.000,00 

Subvenció nominativa al Club Tennis la Bisbal per la construcció de la piscina coberta 100.000,00 
Subvenció nominativa al Club Bàsquet Banyoles per l’organització del Banyoles Ciutat del 
Bàsquet Català 2022 10.000,00 

Subvenció nominativa al Club Tennis d’Aro per l’organització del Torneig masculí de tennis 
ITF 25.000$ 10.000,00 
Subvenció nominativa al Club Esportiu Catalunya Orientació Rumb Lliure (CAT-O) per la 
participació a la Divisió d’Honor de curses d’orientació 2022 2.500,00 

  399.500,00 
 
Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 
2/2022 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 2/2022 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall 
següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Aplicacions de despeses Descripció Import 
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Org Prog Econ 

ODS 
(primari

+ 
secund

ari) 

Codi 
projecte 

100 2310 78102 16 10 - NOM-Fundació Ramon Noguera-
obres monestir St Daniel 50.000,00 

100 4300 48101 08 16 - NOM-Basque Culinary Center 
Fundazioa - Consell Int.Girona 22 25.000,00 

100 9420 76204 16 11 - NOM-Aj. Borrassà -Consolidació i 
reforma estr.Cal Governador 100.000,00 

300 3340 46258 04 11 - NOM-Aj. Vall d'en Bas - 
Proj.recuperació toc manual 

 

2.000,00 

300 3340 47932 04 11 - NOM-Ruta Salvatge, AIE - 
Llargmetratge Ruta salvatge 15.000,00 

300 3340 47933 04 11 - NOM-La Tornada, SCP - Festival 
Recòndit 6.000,00 

300 3340 48179 04 11 - NOM-Associació Cultural A4 - Festival 
Vadart 5.000,00 

300 3340 48180 04 11 - NOM-Assoc.Juv.Soundtrack 
Orchestra -Concerts joves intèrpret 10.000,00 

300 3340 48181 04 11 - NOM-Fundació Privada Joan Bosch - 
Festival Zeta 6.000,00 

303 3340 48114 04 16 - NOM-Fundació Priv. Museu Joguet 
Cat. - Edició llibre 40 aniv. 8.000,00 

320 3410 48152 03 05 - NOM-Club Bàsquet Banyoles - 
Banyoles Ciutat Bàsquet Català 10.000,00 

320 3410 48153 03 08 - NOM-Club Tennis d'Aro - Torneig 
Int.Tennis Masc. ITF 25.000$ 10.000,00 

320 3410 48154 03 05 - NOM-Club Esp.Cat.Orientació Rumb 
Lliure - Divisió Honor 2022 2.500,00 

320 3410 78101 03 09 - NOM-Club Tennis Olot - Millora i 
adequació instal·lacions 50.000,00 

320 3410 78102 03 09 - NOM-Club Tennis la Bisbal - 
Construcció piscina coberta 100.000,00 

TOTAL 399.500,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 

Org. Prog Econ 
ODS 

(primari+ 
secundari) 

Descripció Import 

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 399.500,00 
TOTAL 399.500,00 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment 
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 170 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 
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QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra l’aprovació 
definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs contenciós 
administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.” 
 
El senyor President, pren la paraula i manifesta que passem al punt 9è, que és 
l’expedient de crèdit extraordinari, també, senyora Maria Àngels Planas. 
 
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, diu: Sí. En 
aquest cas la quantia que portem és de 399.500. Cooperació Cultural ens ha demanat 
subvencions per a alguns festivals que es fan arreu de les comarques gironines. 
Destacar del gabinet de Presidència una subvenció nominativa a la Fundació Ramon 
Noguera. En aquest cas és per al finançament d’un projecte de la construcció de dues 
plantes annexes a l’edifici del monestir de Sant Daniel, amb la finalitat residencial per a 
l’acolliment d’aquelles persones adultes amb discapacitat intel·lectual per tal de poder-
los oferir un entorn més semblant possible a la llar familiar. Crec que és el punt més 
destacable aquí. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes. Si és 
tan amable. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i manifesta: Gràcies, president. 
Bé, he demanat el torn perquè per a nosaltres en aquest punt hi ha un altre punt 
destacable. Vostè ha destacat efectivament el punt que té relació amb la Fundació 
Ramon Noguera i que també celebrem, però nosaltres volem destacar un altre punt que 
sembla que hagi quedat una mica així com si res no passés. I m’ha cridat l’atenció 
perquè el senyor president quan ha presentat el punt 8 i 9 defensava que ja intenten no 
portar massa paquets d’aquests de modificacions de crèdit i que són cosetes que surten 
a la gestió. Bé, en aquest punt número 9 hi ha una cosassa per a nosaltres i la cosassa 
en qüestió és un tema que surt en el punt relacionat amb una subvenció nominativa, que 
és la subvenció nominativa al Club de Tennis La Bisbal per a la construcció de la piscina 
coberta, que segons consta aquí és una subvenció nominativa de 100.000 euros. 
Aleshores, per a nosaltres això és un fet a destacar d’aquest punt. En relació amb això, 
i, de fet, aquest punt motiva el nostre posicionament en contra d’aquest punt. Votarem 
que no perquè si bé entenem que formalment aquesta dotació segueix una mica el que 
la normativa vigent recull. És a dir, formalment és correcte, políticament ho trobem 
reprovable. Perquè un cop es va presentar aquest punt, vam demanar informació sobre 
quines eren les condicions per les quals es portava a terme aquesta subvenció 
nominativa. I, bé, el que hem pogut saber és que no parteix clarament de les necessitats 
d’un ajuntament. També abans el president deia que la Diputació és l’ajuntament 
d’ajuntaments. Bé, el que sabem fins ara, en tot cas, si no ens ho aclareixen, però el 
que sabem fins ara és que això no és una petició de l’Ajuntament de la Bisbal de 
l’Empordà perquè justament tenim un regidor allà de la CUP. El regidor d’Esports, 
justament, i pel que sabem, no és una necessitat que hagi vingut demanada des de 
l’Ajuntament de la Bisbal, sinó que és una petició d’una entitat privada. Quan va ser el 
moment, la setmana passada, en què vam demanar informació, sí que efectivament el 
secretari ens va proporcionar una mica més d’informació. També des dels serveis 
d’esports, però el que hem obtingut no ens ha satisfet en el sentit que a la informació 
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que ha arribat a la Diputació de Girona amb relació a aquesta subvenció, bé, més que 
a la subvenció, a una petició d’una necessitat, era un document comercial. És un 
document comercial. És a dir, és un document on una entitat privada demana a 
l’Administració pública, a la Diputació de Girona, que d’acord amb els seus 
plantejaments de l’entitat, volen fer una feina, una tasca... allà tampoc diu un conveni, 
però en tot cas les seves necessitats requereixen que la Diputació els pugui 
subvencionar amb 100.000 euros. Clar, i ens sorprèn molt que, per exemple, hi hagi això. 
Hi ha com un décalage. Hi ha aquesta subvenció que evidentment, el que deia, segueix 
les regles de joc, per entendre’ns, les regles de joc de l’Administració pública. És a dir, 
formalment no hi ha cap incorrecció, que és a vegades la trampa que passa en aquestes 
coses, però en canvi, hi ha 100.000 euros per això. I volíem ressaltar, per exemple, de 
la taula d’esports de l’esport adaptat, que va ser un gran èxit que ha aconseguit aquí la 
Diputació de Girona només s’hi destinen 5.000 euros. Per tant, volíem ressaltar aquest 
aspecte, i sobretot l’aspecte de la dificultat que hem tingut a l’hora d’accedir a aquesta 
informació, i sobretot insistir en què no ens queda clar que sigui realment una necessitat 
d’un ajuntament d’una administració pública, sinó que és una entitat privada. La Bisbal 
de l’Empordà ja té una piscina coberta. Llavors, nosaltres d’entrada pensem que 
políticament és reprovable que directament es destinin aquests diners quan no hi ha cap 
conveni amb l’ajuntament. I, a més, se’ns va dir que aquests diners serien donats a 
aquest club si es complien unes condicions. Però és que aquestes condicions no les 
hem vistes escrites enlloc. No tenim informació sobre això. Per tant, en aquest sentit, 
políticament sí que creiem que això és reprovable. Gràcies. 
El senyor President, respon: Molt bé. Vostès sempre fan servir un llenguatge així greu: 
«És reprovable». Però vostè mateixa diu: escolti, això es dona de manera correcta i 
adequada. És així. També val la pena aclarir-ho, per a vegades informacions que un 
dona en aquest cas. Precisament, les subvencions es poden donar de manera 
nominativa perquè són discutides en el ple. Per tant, la legalitat d’això és que avui aquí 
en parlem. I llavors això es posa a votació i en democràcia qui sumi més sís, guanya. I, 
per tant, en tot cas, en aquest cas s’aprova. És això. Aquí donem moltes ajudes també 
a entitats privades que donen servei públic, com és en aquest cas, i si s’hi fixa, aquí n’hi 
ha alguna també: el Club Tennis Olot per a aquesta millora d’instal·lacions, que no n’ha 
fet esment vostè, però que li en faig jo, i d’altres: festivals que organitzen entitats 
privades, etc. I, per tant, més faltaria, sempre que hi hagi un interès públic. I evidentment 
jo li puc ben garantir una cosa, que nosaltres no donem un ajut d’aquest tipus sense 
haver-hi parlat amb l’ajuntament, només faltaria, als seus alcaldes, de dir: escolta, com 
veieu això? Hi ha interès públic o no n’hi ha? Què us sembla? I li vostè diu: no, és que 
no tinc la informació. El secretari li ha donat tota la informació. El Jordi Masquef, el 
diputat d’Esports, l’ha trucat vostè. No sé què més volen. No sé si volen que els posem 
una catifa. En tot cas, la informació els hem donat. I jo mateix he parlat amb l’alcalde de 
la Bisbal i també vaig parlar amb l’alcalde d’Olot, només faltaria. I aquestes entitats han 
de prestar servei públic. I no ha de ser un conveni de l’Ajuntament amb la Diputació de 
Girona. No, no. Jo a vegades dic: escolti, hi ha interès? Ho veieu bé? O, considereu el 
municipi tal que això s’hauria de donar-hi suport o no des de la Diputació? Només faltaria. 
I, evidentment, després hauran d’instrumentar els convenis que calguin a nivell 
municipal, no a nivell institucional de la Diputació de Girona. Per tant, amb tota la 
tranquil·litat, estigui absolutament tranquil·la que això és així. Però li diré una altra cosa: 
la Fundació Ramon Noguera és un ajut que anirà a tres anys. Són 50.000. Després l’any 
que ve incrementa, etc., precisament per fer aquesta rehabilitació que deia la 
vicepresidenta, mentre que això és el monestir de Sant Daniel que també tindran. Per 
tant, bé, haurem d’anar-ho marcant en la seva justa mesura. I nosaltres intentem que 
sempre... I la comparació amb l'esport adaptat, l'esport adaptat tindrà totes aquelles 
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necessitats que s’hagin de cobrir d’acord amb els programes pertinents. En tot cas això 
és així. Gràcies. Senyor Fernández. 
El diputat senyor Juli Fernández, pren la paraula i manifesta: [Durant la major part 
d'aquesta intervenció, Juli Fernández tenia el micròfon apagat i quasi no s'entén el que 
diu] 
Sí, nosaltres [...] nominatives [...] és transparència [...]. Escolti, hi ha temes que ens 
agraden. I aquest en concret no és que no ens agradi com funciona com que ens van 
dir que es compleixen. No ens agrada perquè [...] un precedent [...] una subvenció per 
un actiu. És a dir, per fer una construcció d’un actiu que serà activat per una entitat 
privada. No és el mateix fer una constitució que fer una activitat concreta [...] 
subvencionem per a la construcció d’un edifici que serà privat, per tant, l’ús serà també 
privat per a aquesta gent tan obscur [...]. Per tant, vull recordar si és d’una complexitat 
tan important per a aquest objectiu de fer una construcció amb una entitat privada. Dit 
això, jo faria un suggeriment [...] tots els ajuntaments [...] com a mínim en aquestes 
condicions estigui condicionada que és un conveni entre l’Ajuntament i el Club de Tennis 
per garantir una part d’aquests recursos tingui un ús públic, tingui un horari de classes 
escolars, diguem-li com sigui, [...] la Diputació, pensant que s’ha fet dotació. I que hi hagi 
un conveni [...] un conveni a tres bandes, però sí que com a mínim condicionar que hi 
hagi un conveni al Club de Tennis La Bisbal amb l’Ajuntament per aquests 100.000 euros. 
Com a mínim podem justificar que la Diputació ho ha fet perquè darrere hi ha un interès 
públic quant al tipus d’instal·lacions. Evidentment que qualsevol [...]. Però en qualsevol 
cas crec que a nosaltres com a Diputació ens pertoca que els recursos públics que es 
destinen tinguin [...] possible [...]. 
Per tant, el grup del PSC en aquest punt farà una abstenció. Però, ja dic perquè amb les 
altres partides no tenim res a dir, i aquesta no qüestionem la legalitat, no qüestionem la 
transparència, sinó simplement segurament que si el mateix govern ens hagués dit o 
ens hagués planificat exactament que hi ha un conveni a punt de signar i tot això, 
hauríem pogut fer una votació diferent. Però, en qualsevol cas, ens abstenim. Ja dic, 
sense entrar, ni molt menys, a discutir si l’operació és legal o no. Jo crec que és legal 
perquè s’ajusta en tots els termes i, en tot cas, en una opció política del Govern. El 
nostre grup fa aquest suggeriment, que mirem de vincular-lo, que abans de donar la 
subvenció s’acrediti un conveni entre l’entitat privada i el mateix ajuntament, que són els 
que realment han de fer ús d’aquesta piscina. Moltes gràcies, president. 
El senyor President, pren la paraula i respon: Gràcies. De fet, no diu res que nosaltres 
no pensem perquè precisament jo és el que he parlat amb l’alcalde de la Bisbal també. 
És a dir, avui fem una aprovació inicial i l’aprovació definitiva, quan sigui definitiva. 
Després hi ha la petició. Evidentment aquí n’hi ha molts perquè, per exemple, el convent 
de Sant Daniel quan l'arrangi la Fundació Ramon Noguera, també quedarà d'una entitat 
privada en el qual estan donant un ús públic amb gent amb altes capacitats, només 
faltaria. Però no quedarà aquesta edifici públic ni de l’Ajuntament ni la Diputació, però 
quedarà precisament de l’acord que hi hagi entre el convent de Sant Daniel i la Fundació 
Ramon Noguera. I d’altres. Però, precisament, per què? Perquè també té un ús públic. 
En tot cas, ja s’hi allotjaran gent amb altes capacitats. I d’això ningú diu res, però és així. 
I ho veiem bé quant a fer-ho i penso que hem de fer-ho, i per això proposem que es faci. 
Idènticament, quan nosaltres donem una ajuda a una altra entitat, és a dir, en aquest 
cas esportiva, més faltaria que si s’hi posa una part de diner públic, no sé si n’hi posa 
l’ajuntament o no, tampoc és d’interès en aquest sentit. Doncs només faltaria que no es 
pugui... Senyor Amargant, ja ho farem després. Si no s’ha fixat, no s’ha fixat, què vol 
que li digui. Ara no tornaré a repetir-ho. No, no, no. En tot cas, el que estic dient és que 
només faltaria que no hi hagi d’haver l’interès públic. Només faltaria que no hi hagués 
d’haver l’interès públic. Per tant, això hi serà, ho garantirem. I evidentment avui fem una 
aprovació inicial i, per tant, no hi ha l’acord de concessió en aquest sentit. Però, vaja, a 
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mi m’ha semblat entendre, senyor Masquef, si no corregeixi’m, que això era així en tots 
els casos. I que no s’havia plantejat mai que això fos d’una altra manera. Per tant, amb 
un vot en contra, entenc, quatre abstencions. Vostès també s’abstenen? Per tant, amb 
6 abstencions i 20 vots a favor quedaria aprovat el punt número 9, d’acord? 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 20 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya 
i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, 6 abstencions dels Grups Polítics Grup 
Socialista de la Diputació de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per 
l'Empordà, 1 vot en contra del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular.  
 
10. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2022 del 

pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos. 2022/F010402/2804 

 
“Diversos centres gestors han presentat sol·licituds de modificació del pressupost 
mitjançant suplement de crèdit per atendre despeses que no poden demorar-se fins a 
l’exercici següent i per a les quals el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte 
d’ampliació (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 

Centre gestor Descripció de la despesa Import 

Biblioteques 

La modificació de crèdit es sol·licita per subvencionar les obres de tres 
biblioteques municipals d’acord amb la següent distribució: 
 Ajuntament de Vilablareix: 260.000 € 
 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro: 304.000 € 
 Ajuntament de Llançà: 30.069,20 € 

594.069,20 

Comunicació 
Cultural 

Es sol.licita suplement de crèdit a l’aplicació 303/3340/22706 “Estudis i treballs 
tècnics Comunicació Cultural” amb motiu de la previsió d’increment de la 
remuneració als col·laboradors de la Revista de Girona, atès que els imports que 
es paguen actualment per a la redacció dels articles (36 euros per pàgina 
d’original) es van aprovar el 2009 i, un cop transcorreguts 12 anys, és necessari 
actualitzar aquests imports per ajustar-los als preus de mercat. 

30.000,00 

Xarxa Viària 

La despesa a realitzar fa referència al manteniment de les següents carreteres: 
- Rehabilitació superficial del ferm amb propietats fonoabsorbents a la 

carretera GIV-6703, dels Àngels, en zona PEIN i Xarxa Natura, tram del PK 
0+000 al 10+360.     

- Estesa de ferm per a la reducció de soroll en zones urbanes a la carretera 
GIV-6621, de Castell a Sant Pol.                                                                                                             

934.843,81 

Servei d’Esports 
Creació i potenciació de la Taula de l’Esport Adaptat com a òrgan tècnic de 
foment i Desenvolupament de projectes relacionats amb la planificació 
d’actuacions en matèria d’esport adaptat promoguts per la Diputació i per les 
administracions, entitats i professionals adherits a la Taula. 

5.000,00 

TOTAL 1.563.913,01 
 
Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 
2/2022 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
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Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2022 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall 
següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
Aplicacions de despeses 

Descripció Import 
Org. Prog Econ 

ODS 
(primari+ 
secundar

i) 

Codi 
projecte 

301 3321 76201 04 09 - CD-Foment per a inversió Pla de 
Biblioteques 594.069,20 

303 3340 22706 04 12 - Estudis i treballs tècnics 
Comunicació Cultural 30.000,00 

320 3410 22706 03 09 - Estudis i treballs tècnics Servei 
d’Esports 5.000,00 

510 4530 21006 09 10 - Manteniment de carreteres Xarxa 
Viària 934.843,81 

TOTAL 1.563.913,01 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 

Org. Prog Econ 
ODS 

(primari+ 
secundari) 

Descripció Import 

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 1.563.913,01 
TOTAL 1.563.913,01 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment 
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 170 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra l’aprovació 
definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs contenciós 
administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.” 
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El senyor President, pren la paraula i manifesta que passem al punt desè, d’aprovació 
inicial de l’expedient de suplement de crèdit del pressupost de la Diputació de Girona 
per a l’exercici del 2022. Senyora de Planas. 
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, pren la 
paraula i diu: Gràcies, president. Últim punt, en aquest cas de suplement de crèdit. 
Estem parlant de la quantia d’1.563.913. Destacar les biblioteques, la modificació de 
crèdit que se sol·licita per a subvencions d’obres per a tres biblioteques municipals: la 
de l’Ajuntament de Vilablareix, de 260.000 euros; la de l’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro, de 304.000 euros, i l’Ajuntament de Llançà, de 30.069,20, que fan aquests 
594.069,20 cèntims. I també destacar una altra partida, que crec que és destacable o 
important, és la que fa referència al manteniment de carreteres: la rehabilitació 
superficial, en aquest cas, de la carretera dels Àngels i també l’estesa de ferm de la 
reducció de soroll de les zones urbanes de la carretera Castell de Sant Pol. La quantia 
total és de 934.843,81. Aquest 1.563.000 que hem dit es finançarà amb fons de 
contingència. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió en aquest punt? Sí, senyora 
Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i manifesta: Gràcies, president. 
En aquest cas, en aquest punt ens abstindrem també. No perquè no considerem 
importantíssim un dels punts que hi surt, que és el tema de subvencionar les obres de 
les biblioteques municipals, importantíssim, res a dir en aquest sentit, sinó perquè 
s’inclou en aquest paquet de modificacions de crèdit un punt relacionat amb la xarxa 
viària. I com bé saben, diputades i diputats, nosaltres hem objectat en cada ple una mica 
quin és el model de la xarxa viària i, per tant, ens abstindrem en aquest punt. Gràcies. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies. Jo em pregunto: que es reforci un ferm i 
que, a més, sigui de reducció de sorolls d’aquest ferm també vostès hi estan en contra? 
La senyora Guillaumes, diu: Contesto?  
El senyor President, respon: Sí, sí. 
La diputada senyora Guillaumes, respon: Crec que va quedar molt clar ja en plens 
anteriors. Nosaltres ja vam dir que nosaltres objectaríem tots els punts que es portessin 
a ple perquè en la base, en el model, en quina és la teoria i la praxis de com s’executa 
aquí la política de carreteres, nosaltres no hi estem al 100 % d’acord. Per tant, això 
també ho han d’entendre. Només faltaria. Som l’oposició, tenim un model diferent i, per 
tant, senzillament el que estem fent és defensar contínuament. No canviem la nostra 
posició en aquest sentit, és una qüestió política, no tècnica. Políticament nosaltres no 
estem d’acord amb el model que s’implanta a la Diputació de Girona amb relació al 
manteniment de les carreteres. I això ho seguirem mantenint fins que no s’obri una 
oportunitat, que a vegades s’obren finestres d’oportunitat, que diuen els liberals, perquè 
això es recondueixi i es dediquin els diners en un altre sentit i amb uns altres objectius. 
Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Molt bé. Si gastem molts diners precisament per millorar 
la xarxa viària, fer el contrari seria empitjorar la xarxa viària i, per tant, la seguretat. I jo 
crec que vull entendre que la CUP no pensa això, però en tot cas de les seves paraules 
dedueixo que sigui això. En tot cas, nosaltres continuarem amb la nostra política de 
millorar i, sobretot, de fer més segures la xarxa viària de l’àmbit, pensant només amb 
els ciutadans i les ciutadanes que els utilitzen, que és amb els qui nosaltres només 
pensem. Algú més? Per tant, amb 26 vots a favor i 1 abstenció, quedaria aprovat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
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Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
11. Acceptació de l'encàrrec de gestió del servei d'assistència en gestió 

expropiatòria formulat pel Consorci d'Aigües de la Costa Brava de Girona 
- Patrimoni i Expropiacions. 2022/X020204/2292 

 
“El Consorci d’Aigües de la Costa Brava de Girona, en data 4 de febrer de 2022, ha 
adoptat l’acord de Ple d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió sobre l’assistència 
en expropiació forçosa de la Diputació de Girona, pel que fa al Projecte constructiu de 
connexió d’una canonada per a la millora del subministrament d’aigua potable a Colera, 
terme municipal de Colera (Alt Empordà). 
 
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 
10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les  
administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització d’activitats de 
caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius, organismes o 
entitats públiques pot ser encarregada a altres òrgans o entitats públiques, de la mateixa 
administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els 
mitjans tècnics idonis per dur-la a terme, i s’exigeix la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec. 
 
D’acord amb els art. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, la Diputació de Girona ofereix un servei d’assistència en gestió expropiatòria 
que consisteix, entre d’altres serveis, amb l’assistència, la gestió, l’assessorament tècnic 
i jurídic i la tramitació del procediment d’expropiació forçosa. 
Vist l’informe del cap del servei de Patrimoni i Expropiacions, emès en data 22 de febrer 
de 2022, que consta incorporat dins de l’expedient. 
 
Atès que el servei de Patrimoni i Expropiacions de la Diputació de Girona està en 
disposició d’acceptar aquest encàrrec de gestió, ja que gaudeix dels mitjans suficients i 
necessaris per executar-lo.  
 
Atès que l’article 47.2, lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local estableix que l’acceptació de delegacions o d’encàrrecs de gestió 
realitzats per altres administracions requereix un acord del Ple de la corporació, adoptat 
per majoria absoluta. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local 
hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Acceptar l’encàrrec de gestió del servei d’assistència en gestió expropiatòria 
formulat pel Consorci d’Aigües de la Costa Brava de Girona, en relació amb la gestió, 
l’assistència i assessorament en el procediment d’expropiació forçosa derivat de 
l’execució del Projecte constructiu d’obres de connexió d’una canonada per a la millora 
del subministrament d’aigua potable a Colera, terme municipal de Colera (Alt Empordà). 
 
Segon. Aprovar el text del conveni de l’encàrrec de gestió del servei d’assistència en 
expropiació forçosa que es transcriu tot seguit: 
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“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ SOBRE L’ASSISTÈNCIA EN EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA AL CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA 
GIRONA PEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ D’UNA CANONADA PER 
A LA MILLORA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A COLERA 
Entitats que intervenen 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P-1700000-A i domicili social a la pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, 
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA (en endavant Consorci d’Aigües) amb 
NIF P-1700010-J, representat pel seu vicepresident, Il·lm. Sr. Lluís Puig i  Martorell, en 
virtut de l’acord de Junta de Govern de data 12/09/2019 (BOP de Girona núm. 186 de 
27/09/2019), assistit pel vicesecretari de la Diputació de Girona, el senyor Jordi Turón i 
Serra, en substitució del secretari general. 
Antecedents i motivació 
Primer. D’acord amb el que estableix l’article 8.1 lletra d) del decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
com administracions públiques, correspon als ens locals territorials de Catalunya, en 
l’àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim 
local, la potestat expropiatòria. 
Segon. El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és una entitat local supramunicipal de 
caràcter institucional i entitat local de l’aigua de caràcter territorial amb personalitat 
jurídica pròpia i adscrita a la Diputació de Girona de conformitat amb l’article 120.2.h) de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic 
Tercer. El Consorci d’Aigües es va constituir com entitat local de l’aigua (ELA) el dia 27 
de desembre de 2012 d’acord amb la regulació jurídica de la figura creada per la Llei 
6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. I d’acord amb l’art. 15.1 
del Decret legislatiu 3/2003 els ajuntaments integrats en una ELA d’àmbit supramunicipal 
venen exigits a atribuir les seves competències, o una part d’aquestes, sobre el cicle 
hidràulic i també sobre els serveis i les instal·lacions que hi estan vinculats. De 
conformitat amb l’article 6è dels seus Estatuts (BOP de Girona núm. 237 de 10/12/2020 
i referencial al DOGC núm. 8295 de 15/12/2020) el Consorci d’Aigües assumeix l'exercici 
de la potestat expropiatòria. 
Quart. De conformitat amb l’art. 5.a) dels seus Estatuts el Consorci d’Aigües té atribuïdes, 
entre d’altres, acceptar i exercir les competències, responsabilitats i obligacions que la 
legislació de règim local atribueix als ens locals consorciats en matèria del cicle de 
l’aigua, en especial la dotació i ampliació de les xarxes d’abastament d’aigua potable, 
així com la prestació del servei de subministrament i manteniment del servei 
d’abastament d’aigua potable, en alta, als ens consorciats i als municipis no consorciats 
que s’acordi, en la mesura necessària per a satisfer les seves exigències actuals i 
futures. 
Cinquè. L’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
estableix com a competència pròpia de la Diputació, en tot cas, l’assistència i la 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als ens locals, especialment als de menor 
capacitat econòmica i de gestió. 
Sisè. Amb la finalitat de subministrar a les entitats locals les eines necessàries per 
realitzar aquesta tasca, la Diputació de Girona ofereix un servei d’assistència en 
expropiació forçosa que consisteix en termes generals en el següent: 

 Assessorament tècnic i jurídic del procediment d’expropiació forçosa 
 Gestió i tramitació del procediment d’expropiació forçosa 
 Gestió i tramitació de les assistències tècniques 
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 Assistència, mediació i gestió en les cessions i compravendes de terrenys 
 Assistència cadastral en el procediment d’expropiació forçosa 
 Assessorament en Registres públics en l’àmbit del procediment d’expropiació 

forçosa 
Setè. El Consorci d’Aigües és beneficiari d’una subvenció amb número d’expedient 
OAA010/21/000082 per a l’execució de l’actuació d’abastament en alta de connexió 
d'una canonada per a la millora del subministrament d'aigua potable a Colera amb un 
import de 775.950,52 € que representa el 91,77% sobre import elegible 
Vuitè. El Consorci d’Aigües va encarregar la redacció del PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE CONNEXIÓ D’UNA CANONADA PER A LA MILLORA DEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA POTABLE A COLERA, T. M. de Colera (Alt Empordà) a l’enginyer industrial 
tècnic d’obra pública Marc Cucurella i Vilà d’Oceans Enginyeria Civil SLP.  
El projecte, aprovat definitivament per l’Ajuntament de Colera mitjançant acord del Ple 
de data 26 de març de 2021 (BOP núm. 70 de 14/4/2021  i DOGC núm. 8388 – 
16/4/2021) ha esta retornat al Consorci d’Aigües per tal que tramiti els procediments 
administratius de licitació i execució del contracte d’obres, la direcció facultativa i la 
coordinació de la seguretat i salut així com també per a la tramitació del procediment 
corresponent per a tenir la plena disposició dels terrenys afectats. Per aquest motiu el 
Consorci d’Aigües està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la Diputació de 
Girona en l’àmbit d’assistència en Expropiació forçosa. 
Novè. La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
el qual està previst als articles 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, i 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, que preveuen que la realització d’activitats 
de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per 
raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. Alhora, 
s’exigeix la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec. 
Desè. A aquests efectes, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha aprovat en data 
4 de febrer de 2022 l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona, per tal que dugui a 
terme la prestació dels serveis esmentats d’assistència en Expropiació forçosa, pel 
que fa al PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ D’UNA CANONADA PER A LA 
MILLORA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A COLERA, T. M. de Colera 
(Alt Empordà) 
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte 
1. L’objecte d’aquest conveni consisteix en l’assumpció, per part de la Diputació de 

Girona, de l’assistència en Expropiació forçosa del Consorci d’Aigües Costa Brava 
Girona pel que fa al projecte de PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ 
D’UNA CANONADA PER A LA MILLORA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE A COLERA, T. M. de Colera (Alt Empordà) que inclou els serveis i 
activitats que expressament es detallin a la clàusula tercera d’aquest conveni.  

2. L’assumpció de l’assistència i suport en Expropiació forçosa es durà a terme en virtut 
de l’encàrrec de gestió que, a favor de la Diputació de Girona, ha aprovat el Consorci 
d’Aigües Costa Brava Girona titular de la competència. 

Segona. Naturalesa 
- En virtut de l’encàrrec, la Diputació de Girona portarà a terme les activitats de 

caràcter material, tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de 
l’assessorament en Expropiació forçosa. 
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- L’encàrrec no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici. 

- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sortir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni. 

Tercera. Descripció i abast de la gestió encarregada 
Per virtut de l’encàrrec de gestió, la Diputació de Girona tindrà al seu càrrec i durà a 
terme les activitats que comportaran la prestació del servei d’assistència en expropiació 
forçosa que són: 

a) Assistència en el marc legal del procediment d’expropiació forçosa, des del 
seu inici fins al seu final.  

b) Assessorament en la valoració i gestió econòmica inherent a l’expropiació 
forçosa. 

c) Gestionar i tramitar l’expedient d’expropiació forçosa. 
d) Realitzar, d’acord amb la normativa vigent, tots els documents i treballs 

necessaris per l’execució del procediment d’expropiació forçosa. 
 Preparació i seguiment dels expedients d’expropiació forçosa que cal trametre al 

Jurat d’Expropiació de Catalunya. 
 Seguiment dels procediments que es tramiten en via administrativa o 

contenciosa administrativa. 
 Assessorament, mediació, gestió i tramitació de les cessions i compravendes 

dels terrenys afectats per l’expropiació forçosa. 
 Assistència cadastral en relació amb el procediment d’expropiació forçosa: 

1. Obtenció de dades cadastrals necessàries per a la tramitació de l’expedient 
d’expropiació forçosa. 

2. Previ consentiment del Consorci d’Aigües, comunicació al cadastre de la 
finalització de l’execució del projecte d’obres amb l’aportació dels plànols i 
documents pertinents per l’actualització del traçat i les superfícies dels terrenys 
afectats, així com de les dades corresponents pels canvis de titularitat de les 
finques expropiades. 

 Assessorament en els tràmits d’expropiació forçosa pel que fa als Registres 
públics. 

Quarta. Incidència en la legislació sobre tractament de dades de caràcter personal. 
 Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà al Consorci 

d’Aigües l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions 
assenyalades a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 
protecció de dades de caràcter personal i a la resta de normes concordants. 

 La Diputació no transferirà ni cedirà dades personals que figurin en les bases de 
dades, sinó per compte i a sol·licitud del Consorci d’Aigües, i d’acord amb el que 
es preveu a l’art. 12.2 de la LOPD. 
Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta 
norma requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per 
l’òrgan competent del Consorci d’Aigües. 

Cinquena. Obligacions de l’Ens local que encarrega 
El Consorci d’Aigües s’obliga a adoptar tots els actes administratius i a dur a terme les 
actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació de Girona pugui realitzar el seguit 
d’activitats en què consisteix l’encàrrec de gestió. 
Sisena. Finançament 
El conjunt d’activitats, en què consisteix el servei d’assistència en Expropiació forçosa, 
es finançarà amb càrrec al pressupost de la Diputació de Girona a excepció del 
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pagament del preu just dels terrenys expropiats i dels treballs realitzats pel pèrit que 
seran a càrrec del pressupost del Consorci d’Aigües. 
Setena. Vigència del Conveni 

1) La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà una vegada s’hagi signat i aprovat dit 
conveni en sessió plenària pel Consorci d’Aigües i per la Diputació de Girona, en 
qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec de gestió de 
forma expressa. 

2) La vigència d’aquest Conveni finalitzarà una vegada s’hagin acabat tots els 
tràmits preceptius del procediment d’expropiació forçosa derivat de l’execució 
del PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ D’UNA CANONADA PER A LA 
MILLORA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A COLERA, T. M. de 
Colera (Alt Empordà), sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a 
l’extinció. 

3) No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions 
que, diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació de Girona o el 
Consorci d’Aigües a en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que 
les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou 
Conveni. 

Vuitena. Extinció del conveni 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Quan s’hagi realitzat l’objecte del conveni. 
b) En cas de mutu acord de les parts. 
c) En cas que el Consorci d’Aigües no donés compliment a les obligacions que li 

corresponen i això determinés la impossibilitat que la Diputació de Girona 
pugui dur a terme l’assistència en Expropiació forçosa, el President de la 
Diputació de Girona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ajuntament 
esmentat.  
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no 
serà, però, inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació 
de l’acord. 

d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
Novena. Publicació 
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar la formalització d’aquest 
conveni al Butlletí Oficial de la Província (BOP) 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc 
i la data que s’assenyalen.” 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu desenvolupament. 
 
Quart. Publicar el conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord al Consorci d’Aigües de la Costa Brava de Girona.” 
 
El senyor President manifesta que el punt onzè és l’acceptació de l’encàrrec de gestió 
del servei d’assistència en gestió expropiatòria formulat pel Consorci d’Aigües de la 
Costa Brava. Té la paraula el diputat senyor Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Joaquim Ayats, pren la paraula 
i diu: Sí, moltes gràcies, president. En aquest cas, arran del projecte constructiu de 
connexió d’una canonada per a la millora del subministrament d’aigua a Colera. Hi ha la 
necessitat de fer aquestes expropiacions. Com que l’assumeix aquest projecte el 
Consorci d’Aigües de la Costa Brava, no està inclòs dins del Pla de serveis de la 
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Diputació, que ja ofereix aquests serveis d’expropiació. I, per això, es fa aquesta 
proposta avui en aquest plenari de fer-ho a través d’aquest encàrrec de gestió i conveni 
que avui portem a aprovació. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna una qüestió? Sí. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, manifesta: Bé, només per comunicar que ens 
abstindrem en aquest punt. Gràcies, sense més explicacions. 
El senyor President, diu: Gràcies. Amb 26 vots a favor i 1 abstenció, quedaria aprovat 
aquest punt. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
12. Aprovació de la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de 

lluita contra el frau de la Diputació de Girona i del seu sector institucional, 
i l'adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació 
pública i al Codi ètic del servei públic de Catalunya - Assistència i 
Cooperació als Municipis. 2022/D030102/2837 

 
“La Diputació de Girona vol proclamar al més alt nivell una política de tolerància zero 
amb el frau i la corrupció i  comprometre’s a mantenir els estàndards més elevats de 
qualitat jurídica, ètica i moral, a adoptar els principis d’integritat, imparcialitat i 
honestedat, i a desplegar les mesures idònies contra el frau i la corrupció.  
 
Entre les mesures destinades a fomentar la integritat, la Diputació de Girona, mitjançant 
acord de Ple, en sessió de data 15 de maig de 2018, va aprovar el Codi de conducta 
dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms. El Codi 
afegeix principis d’actuació i conducta per garantir la integritat pública, com ara l’ús 
eficient dels recursos públics i la lluita contra el frau.  
 
Així mateix, ara es proposa com a mesura complementària al Codi de conducta dels alts 
càrrecs, l’adhesió al Codi ètic del servei públic de Catalunya, aprovat per la Generalitat 
de Catalunya per Acord GOV/164/2021, de 26 d'octubre. Aquest mateix acord preveu al 
seu punt 5, l’adopció del Codi ètic per part de les administracions públiques catalanes 
amb l’objectiu d’orientar l’actuació dels servidors públics des de la clau dels valors, 
reforçant d’aquesta manera la integritat de llur actuació i contribuint així a impulsar la 
millora del servei públic.   
 
D’altra banda, la contractació pública és un àmbit amb una important dimensió 
econòmica i estratègica i en el qual hi conflueixen múltiples relacions i interessos públics 
i privats. Per aquest motiu, es proposa l’adhesió al Codi de principis i conductes 
recomanables en la contractació pública, aprovat pel Govern de la Generalitat, 
mitjançant l’Acord d’1 de juliol de 2015 i actualitzat en data 9 de maig de 2017, per tal 
de disposar d’un instrument aglutinador de les pautes essencials en matèria d’ètica i de 
bones pràctiques contractuals que s’incorporin a l’activitat quotidiana i ordinària dels 
òrgans de contractació. Es preveu en l’article 2 del Codi que els ens locals de Catalunya 
es puguin adherir a les seves disposicions amb l’objectiu d’establir unes pautes de 
conducta ètica per a tots els alts càrrecs, comandaments i servidors i servidores públics 
en general que intervenen en les diferents fases del procediment contractual, i 
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proporcionar uns principis, valors i regles que permetin resoldre els eventuals dilemes 
ètics que es puguin produir.  
 
Al seu torn, la Unió Europea, en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (articles 
310.5 i 317.1), determina que els estats membres s’han d’adequar al principi de bona 
gestió financera, i el Reglament Financer de 2018 i el Reglament (UE, EURATOM) 
2020/2092, vincula directament el principi de bona gestió financera amb l'Estat de Dret 
i la lluita contra la corrupció en la protecció del pressupost de la Unió.   
 
Així mateix, el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), 
d’acord amb el principi de bona gestió financera, en l’article 22 obliga els estats membres 
a incloure, en els plans de de recuperació i resiliència que presentin, el disseny d’un 
sistema que estableixi mesures adequades per protegir els interessos financers de la 
Unió Europea, i han d’incloure en particular la prevenció, detecció i correcció dels 
conflictes d’interès, la corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats.  
 
En definitiva, la Diputació de Girona i el seu sector institucional pretén posar en 
marxa les mesures idònies al voltant de les quatre àrees del cicle antifrau: prevenció, 
detecció, correcció i persecució, i assegurar que els servidors públics són conscients de 
tots els assumptes relacionats amb la lluita contra el frau i que rebin formació i 
capacitació sobre aquesta qüestió per a garantir un bon ús dels recursos públics. Entre 
aquestes mesures per impulsar la integritat en la gestió pública es poden  remarcar els 
procediments per declarar les situacions de conflicte d’interès a fi de garantir la màxima 
objectivitat, i la posada en funcionament d’una bústia ètica.  
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’acord següent:   
 
Primer. Aprovar la declaració institucional per la qual la Diputació de Girona proclama 
una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció en els processos de gestió per 
a garantir un bon ús dels recursos públics, i especialment en el Fons Europeus 
(Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i similars), assumint els compromisos 
següents:  
 
1. Establir una política de lluita contra el frau efectiva i un pla de mesures antifrau 

idoni.  
2. Avaluar el risc dels processos de gestió de manera sistemàtica i periòdica per situar 

el risc residual a nivells acceptables.  
3. Assegurar-se que els servidors públics són conscients de tots els assumptes 

relacionats amb la lluita contra el frau i que reben formació i capacitació sobre 
aquesta qüestió.  

4. Desplegar les mesures idònies al voltant de les quatre àrees del cicle antifrau: 
prevenció, detecció, correcció i persecució, i oferir a la ciutadania una bústia ètica 
per impulsar la integritat en la gestió pública.  

5. Comunicar immediatament els fets i les mesures adoptades als organismes 
competents, quan es produeixin casos de frau o sospites fundades de frau  

 
Segon. Aprovar l’adhesió de la Diputació de Girona i el seu sector institucional al Codi 
de principis i conductes recomanables en la contractació pública, aprovat pel Govern de 
la Generalitat en data 1 de juliol de 2015 i actualitzat en data 9 de maig de 2017 , i 
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incorporar els valors, principis i normes que s’hi recullen en el funcionament de la 
Diputació de Girona.  
 
Tercer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Girona i el seu sector institucional al Codi 
ètic del servei públic de Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya 
en data 28 d’octubre de 2021, el qual consta publicat en el DOGC 8532, i establir que el 
Codi ètic sigui un contingut de coneixement obligatori per a les servidores i els servidors 
públics de la Diputació de Girona.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 12è, que és aquesta declaració 
institucional del compromís de la lluita contra el frau, que és un requisit del fons Next 
Generation. No perquè en tinguem cap en aquest moment, però en tot cas sí per 
manifestar-ho per tenir-ho avançat en aquest sentit. Té la paraula el senyor Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i presenta la proposta de la 
Comissió que presideix: Gràcies, president. De fet, amb aquest acord i independentment 
que també complim amb aquests requisits necessaris per a l’obtenció dels fons 
europeus, la voluntat és que puguem treballar i elaborar sistemes de control i avaluació 
dels riscos que siguin replicables també per a la resta d’administracions i els diversos 
ens adscrits de la corporació de la Diputació de Girona. Per tant, la voluntat és seguir 
les diverses passes que ja s’han anat fent i s’estan fent a dia d’avui a la Diputació de 
Girona amb les polítiques de bon govern i integritat institucional. I ens adherim, per una 
banda, a aquest codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i 
al codi ètic del servei públic de Catalunya. I entrem també en un pla pilot per al 
desplegament de les bústies ètiques a les administracions públiques, que això ho fem 
conjuntament amb l’AOC, l’Administració Oberta de Catalunya, i que conjuntament amb 
la Diputació de Tarragona i tres ajuntaments més, desfem aquest desplegament inicial 
amb aquest pla pilot. Això és un punt d’inici.  Per tant, ens permet, per una banda, 
complir els requisits per poder disposar dels fons europeus de recuperació derivats de 
la pandèmia. Però al mateix temps, això implica la creació d’un grup de treball tècnic 
amb les diverses àrees competents de la Diputació de Girona per tal que puguin anar 
desplegant les corresponents mesures. Per tant, de tot això en derivarà, 
independentment del que impliqui el desplegament d’aquest pla pilot, s’aniran derivant 
diverses accions al llarg del temps a mesura que anem progressant. Tot això, diguéssim, 
és un terreny que anem explorant. I en aquest sentit doncs obrint camí des de la mateixa 
Diputació de Girona. Per això també la voluntat de formar-ne part a partir d’aquest pla 
pilot i, per tant, anirem veient com anem implementant tots aquests processos en el dia 
a dia també de l’administració. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president. Bé, nosaltres 
en aquest punt hi votarem a favor, com no pot ser d’una altra manera, però sí que tenim 
uns peròs, algun però. M’ha encantat la descripció que ha fet el senyor Presas del punt. 
I ens hauria agradat que aquesta extensa explicació ens l’hagués fet a comissions 
informatives. No se’ns va fer. Se’ns va fer una explicació molt general perquè he trobat 
molt interessant sobretot un punt que ha dit el senyor Presas, el pla pilot de bústies 
ètiques de l’Administració pública. Ho trobo una idea molt interessant i que segur que 
serà molt útil aquí a la Diputació de Girona. Això que deia, que el però és que ens hauria 
agradat que s’hagués fet un exercici també d’honestedat en el sentit d’afegir en aquest 
punt tota aquesta informació que el senyor Presas ens ha proporcionat avui, i també una 
descripció escrita de què significava això, com s’ha fet en molts ajuntaments. Aquí 
present hi ha la diputada senyora Maria Àngels Planas, i que pot constatar-ho, que es 
va portar aquest punt en el ple de l’Ajuntament de Girona i en el qual hi havia descrit 
perfectament quins eren els motius de tot això. I ens ha sorprès de tot aquest punt 
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d’aprovar una declaració institucional. I ens ha estranyat que havent la senyora Planes 
aquí no es fes una mica l’esforç. 
El senyor President, intervé i diu: Senyora Guillaumes. Ho vaig fer una vegada i ho torno 
a fer avui. 
La senyora Guillaumes, diu: Perdoni, és que no he acabat. 
El senyor President, diu: No, no. Ho faré jo. Perdoni. 
La senyora Guillaumes, respon: Em sap greu, però no he acabat. 
El senyor President, manifesta: No ha acabat vostè, però jo la puc interrompre perquè 
[...] la sessió. I soc jo qui dono i trec la paraula. Ja li he dit una vegada i li torno a recordar 
per segona vegada. Però que quedi clar una cosa que vaig dir a principi de legislatura: 
vostè no hi era i, per tant, la corregeixo ara. Això no és l’Ajuntament de Girona ni cap 
altre ajuntament. Els punts no són si la senyora Planas ha fet o no ha fet. Aquí estem a 
la Diputació de Girona i discutim el punt de l’ordre del dia que toca. Si ens cenyim al 
punt, perfecte; si no ens cenyim al punt, i fem referència a si la senyora Planas, el senyor 
tal, el senyor qual, anem malament. És a dir, aquí discutim un punt de la Diputació. No 
diem: ens estranya si la senyora Planas ha aprovat en el seu ple, no; aquí ni el ple de 
l’Escala, ni el de Palafrugell, ni el de Banyoles, ni el de Girona, ni el de Salt, ni el d’enlloc 
més. Aquí discutim un punt, el punt 12è de la Diputació. Si ens cenyim a això, cap 
problema, i vostè continua la intervenció. Si no ens cenyim això, llavors anem malament. 
Això ho vàrem deixar clar a principi de legislatura. Vostè no hi era, em permeto recordar-
li que vaig deixar clar a principi de legislatura, que va funcionar perfectament bé, perquè 
ara continuï funcionant perfectament bé, que estic segur que vostè ho entendrà 
perfectament. Moltes gràcies, i pot continuar. 
La diputada senyora Guillaumes, continua la seva intervenció: Bé, en primer lloc, 
mostrar una mica el meu disgust en què vostè m’hagi tallat d’aquesta manera. O sigui, 
jo tinc tot el meu dret del món d’expressar la meva opinió sobre aquest punt i, 
sincerament, no trobo que sigui diguéssim la manera de fer d’un president de la 
Diputació. Dit això, continuo. He posat un exemple, òbviament, només faltaria, de com 
una altra administració presenta els punts, els descriu, s’explica i comparteix la 
informació. Només faltaria. A més, em crida molt l’atenció que vostè, senyor president, 
em digui a mi que jo m’he de cenyir. Jo he de seguir la meva defensa. Jo m’he de cenyir 
al seu marc polític? No. Jo m’he de cenyir a les meves idees i a la defensa del que jo 
penso que és correcte. Gràcies. 
El senyor President, pren la paraula i diu: Bé, en tot cas, només li vull donar una 
explicació d’aquest fet. És a dir, a principi de legislatura vàrem dir en una sessió plenària, 
i jo vaig advertir-ho també, com he fet ara en ús de les meves atribucions, que aquí no 
era el ple de cap ajuntament concret perquè es podien conformar que hi havia diferents 
regidors de diferents grups del mateix ajuntament. I, per tant, això es podia convertir en 
una extensió del plenari i això no podia ser de cap manera. I, per tant, això ho vaig 
explicitar d’aquesta manera, com he fet avui, sense voler faltar ni ferir ningú. I tothom ho 
va entendre i així és com ho hem portat fins avui. I els demano a vostè i a tots que això 
ho continuarem fent fins al final de la legislatura, i que ens cenyim als temes que portem 
al plenari, i que no anem parlant de diferents ajuntaments que hi hagi o no. Perquè aquí 
hi ha molts ajuntaments que no hi ha representació, i llavors fem sempre l’esment que 
hi ha representació aquí i allà on no hi ha representació, no acostumem a fer-ho. Per 
tant, no volia en cap moment ser intervencionista ni tallar la seva intervenció, sinó que 
sí amb l’ús de la meva facultat podia fer aquesta advertència, com es va fer, i es va 
complir al principi de legislatura perquè quedés clar per a tots els diputats i diputades. 
Igual que vostè no hi era, igual que no hi ha estat i li he explicat el tema de Blanes, 
perquè em sembla que val la pena fer-ho. Senyor Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i respon: Gràcies. Bé, em 
sap greu contradir la diputada de la CUP, però en tot cas pot comprovar l’acta. Vaig dir 
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exactament el mateix i recordo perfectament que vaig parlar del pla pilot, de la bústia 
ètica i de grups de treball. I si no crec que els altres diputats i també el cap de l’àrea o 
el senyor secretari, que em corregeixin. Per tant, la mateixa informació que he explicat 
avui és la que vaig explicar a la Comissió Informativa. I, per tant, si hi ha qualsevol cosa, 
en podem parlar, però he dit exactament el mateix. De fet, no he fet servir el mateix 
paper perquè el vaig perdre i l’he hagut de tornar a imprimir, però he dit exactament el 
mateix. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Entenc que hi ha una abstenció... No, ha dit 
que l’aprovava vostè, no? Per tant, s’aprova per unanimitat, d’acord. No hi havia cap 
més paraula, no? 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
13. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a inversions 

municipals en cementiris, any 2022 - Assistència i Cooperació als Municipis. 
2022/X020100/2550 

 
“El Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona 
en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix una línia d’ajuts específics en l’àmbit 
d’inversions en cementiris de gestió municipal. 
 
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències definides a l’article 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén donar 
assistència econòmica als municipis per a dur a terme actuacions en cementiris de 
gestió municipal per a què aquests presentin un bon estat de conservació i compleixin 
les normes sanitàries que estableix el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria. 
 
De conformitat amb el que preveuen 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 reguladores de subvencions per a inversions 
municipals en cementiris. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a 
inversions municipals en cementiris, que es transcriuen literalment a continuació: 

 
“Bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris  
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la 
Diputació de Girona per finançar inversions en cementiris, que n’inclouen l’ampliació 
o la reforma. 
2. Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en 
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el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà 
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
establert en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG). 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
3.1. Despeses subvencionables 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis 
subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. 
Són subvencionables les actuacions en cementiris de titularitat municipal o bé en 
aquells en relació amb els quals l’ajuntament acrediti documentalment que el propietari 
els ha cedit per un període mínim de vint-i-cinc anys, dels quals, en el moment de fer 
la sol·licitud, és necessari que resti vigent un període de quinze anys.  
Són subvencionables les despeses en inversions reals (capítol VI del pressupost) 
destinades al servei de cementiri amb la finalitat d’adequar-lo a la normativa, millorar 
les condicions sanitàries de les instal·lacions, garantir-ne la capacitat a llarg termini o 
millorar les condicions d’accessibilitat i ús de les instal·lacions pròpies del servei de 
cementiri. 
No són despeses subvencionables les de construcció o instal·lació d’unitats 
d’enterrament de qualsevol naturalesa, els honoraris tècnics de redacció de projectes 
i de direcció tècnica de les obres i els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin 
el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens 
sol·licitant de la subvenció. 
Cada ens local, en el cas que disposi de més d’un cementiri, pot presentar una 
sol·licitud en cada convocatòria per a actuacions en un únic cementiri. 
3.2. Període d’execució 

El període d’execució s’inicia l’1 de gener de l’any de la convocatòria i finalitza un cop 
passats dotze mesos de la notificació de la resolució. 
Aquest termini d’execució es pot ampliar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, 
mitjançant resolució del president de la Diputació, fins a un màxim de tres mesos. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona de població 
inferior o igual a 1.500 habitants, d’acord amb les xifres del padró municipal a 1 de 
gener de l’any de la convocatòria publicades per l’Idescat, i que compleixin els requisits 
i les condicions generals establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
Els ens locals beneficiaris de les subvencions en la convocatòria immediatament 
anterior no poden ser beneficiaris de la convocatòria anual immediatament posterior, 
excepte en els casos següents: 

a) Que la subvenció concedida hagi estat parcial perquè el crèdit màxim de la 
convocatòria sigui insuficient per atendre-la íntegrament i que el beneficiari hi 
hagi renunciat formalment. 

b) Que les actuacions subvencionades facin referència a cementiris diferents. 
Per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció és necessari que les concessions 
dels drets funeraris del cementiri que atorgui l’ajuntament tinguin una durada, com a 
màxim, de setanta-cinc anys. Cal acreditar-ho en el moment de formular la sol·licitud 
de subvenció mitjançant l’aportació del reglament del servei de cementiri vigent, la 



 

 

 

 

 

60 

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

 

indicació de la data de publicació de l’aprovació definitiva del reglament al BOPG o, si 
no es disposa de reglament, mitjançant un certificat que acrediti la durada màxima de 
les concessions dels drets funeraris que atorga l’ajuntament. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions són les que es determinen 
específicament en cada convocatòria.  
Cada sol·licitud s’avalua d’acord amb els criteris establerts en la base reguladora  6a 
i, d’acord amb la puntuació obtinguda, s’estableix una prelació de les sol·licituds. Les 
subvencions s’assignen segons l’ordre de prelació i aplicant els criteris següents, fins 
a esgotar el crèdit assignat a la convocatòria: 

a) Les subvencions no han d’excedir el percentatge del 90 %, calculat sobre el 
pressupost de les despeses subvencionables. 

b) L’import de la subvenció concedida no pot ser inferior a 5.000 € ni superior a 
50.000 €. 

c) En cas d’empat en la valoració de les sol·licituds es prioritzen els municipis 
de menys població. 

6. Criteris de valoració 
Els criteris per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions màximes que 
s’atorgaran són els següents: 

Criteri Puntuació màxima 
1. Les actuacions previstes corregeixen deficiències dels 
elements estructurals del cementiri que necessiten que s’hi 
actuï imminentment perquè suposen un perill per a les persones 
o provoquen patologies en la fonamentació, els murs o les 
cobertes del cementiri.  
Es pondera la puntuació atenent a la gravetat i al nivell de 
globalitat de les actuacions. 

15 punts 

2. Actuacions d’ampliació del recinte del cementiri (exclosa la 
construcció o instal·lació de noves unitats d’enterrament), quan 
se n’acrediti la necessitat a un termini de vint-i-cinc anys com a 
màxim, d’acord amb l’article 45 del Decret 297/1997, de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària 
mortuòria. 
Es pondera la puntuació atenent a la magnitud de l’ampliació 
respecte a la superfície actual del recinte. 

15 punts 

3. Les actuacions previstes corregeixen deficiències en relació 
amb l’accessibilitat i la utilització del cementiri. 
Es pondera la puntuació atenent a la gravetat de les deficiències 
i al nivell de globalitat de les actuacions. 

10 punts 

4. Habilitació d’espais (exclosa la construcció o instal·lació de 
noves unitats d’enterrament) parcel·laris de què no disposi 
actualment el cementiri i/o equipaments per a cerimònies per a 
persones d’altres creences religioses o conviccions, en 
alineament amb l’objectiu de desenvolupament sostenible 
número 10, de reducció de desigualtats, de l’Agenda 2030. 

5 punts 

5. Ossera general destinada a recollir les restes provinents de 
les exhumacions.  

3 punts 
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Es pondera la puntuació atenent a si es tracta d’una nova 
construcció en el cas que el cementiri no en tingui o d’una 
reforma (puntual o global) de l’ossera existent.  
6. Serveis higiènics adaptats (banys) 
Es pondera la puntuació atenent a si es tracta d’una nova 
construcció en el cas que el cementiri no en tingui o d’una 
reforma (puntual o global) del bany existent. 

3 punts  

7. S’inclouen elements de sostenibilitat ambiental (aigua, 
electricitat i residus) encaminats a l’assoliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. 
Es pondera la puntuació atenent al nombre i l’impacte dels 
elements d’acord amb criteris d’eficiència energètica, de reducció 
de consums o de residus i de reutilització. 

4 punts 

Cada sol·licitud pot tenir una puntuació màxima de 55 punts. 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament referida a un únic 
cementiri dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent.  
La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible en el web 
de la Diputació de Girona, a l’apartat de subvencions, i s’hi han d’adjuntar els 
documents que es demanen. La sol·licitud ha d’estar signada electrònicament per 
l’alcalde/essa, mitjançant un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. La sol·licitud s’ha de 
presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT. 
A la sol·licitud, cal adjuntar-hi la documentació següent: 

a) Acreditació de la durada de les concessions dels drets funeraris, d’acord amb 
el darrer paràgraf de la base reguladora 4a. 

b) Projecte tècnic o memòria valorada que contingui informació gràfica i plànols 
de localització de les actuacions, degudament signats per tècnics 
competents. 

c) Informe sanitari vinculant en relació amb l’actuació per a la qual se sol·licita 
la subvenció, d’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret 297/1997, de 
25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària 
mortuòria, o bé el document que acrediti que l’informe s’ha sol·licitat a la 
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat per a 
les actuacions d’ampliació de cementiris. En el cas de reforma de cementiris, 
només és preceptiu l’informe en aquells casos en què afecti les construccions 
funeràries. 

d) En el cas que l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció inclogui la 
construcció o instal·lació d’unitats d’enterrament, un informe tècnic relatiu al 
cost d’aquests treballs, per tal d’excloure’ls del pressupost subvencionable. 

e) Per als cementiris de titularitat no municipal: el conveni de cessió d’ús o un 
document equivalent. 

f) Per a les sol·licituds que incloguin l’ampliació del recinte del cementiri, cal 
acreditar-ne la necessitat aportant un certificat del secretari/ària municipal 
que inclogui l’inventari de les concessions de drets funeraris de totes les 
unitats d’enterrament del cementiri, amb el detall següent: data d’inici de la 
concessió, data final o durada i si inclou difunts o no. 

L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’ha produït l’esmena o no s’ha aportat la 
documentació preceptiva, s’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. 
Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos en la 
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legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit 
ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin i prèvia audiència de l’interessat i, en conseqüència, 
comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser 
causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, 
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o 
fitxers, siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip 
o RAR. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis en 
col·laboració amb el Servei d’Arquitectura de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 
a) La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 

beneficiari establerts en aquestes bases. 
b) L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 

aquestes bases. 
c) La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 

necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per 
determinar la proposta. 

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe 
en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor d’Assistència i Cooperació als Municipis, en vista de l’expedient i de 
l’informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada 
degudament, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció, la quantia d’aquesta i l’import de la despesa a justificar. 
La proposta, que ha d’indicar la puntuació obtinguda, també ha d’incloure la relació 
ordenada dels peticionaris les sol·licituds dels quals, tot i complir les condicions per 
ser beneficiaris, no es poden estimar per manca de crèdit a la convocatòria, així com 
la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents o les persones en qui deleguin: 

President:  El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local. 

Vocals:    El diputat delegat de Suport a Entitats Locals. 
  El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis  

       El cap del Servei d’Arquitectura 
     Un tècnic/a del Servei d’Arquitectura 

       Un tècnic/a del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern, òrgan que 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les 
subvencions. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent i notificar-la 
en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la data de publicació de la 
convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
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resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
Si algun beneficiari renuncia a la subvenció abans del 31 de desembre de l’any de la 
convocatòria, la Junta de Govern pot acordar concedir la subvenció al sol·licitant o 
sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia 
s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds. La proposta 
de resolució es comunicarà als interessats per tal que l’acceptin en el termini de deu 
dies. Una vegada acceptada la proposta, la Junta de Govern dictarà l’acte de 
concessió i el notificarà. 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris, als peticionaris les sol·licituds dels 
quals, tot i complir les condicions per ser beneficiaris, no hagin obtingut subvenció en 
excedir la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari 
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11. Justificació 
11.1. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, 
disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar la 
documentació següent: 

Fotografia del cartell anunciador del suport econòmic de la Diputació de 
Girona, que ha de complir amb els requisits establerts en la base reguladora 
22a. 

La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, 
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o 
fitxers, siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip 
o RAR. 
Es poden presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executa la 
despesa subvencionada.  
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans 
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als 
creditors corresponents. 
11.2. Termini 
El termini màxim per justificar les accions subvencionades és d’un mes des de la 
finalització del període d’execució establert en la base 3a. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitza el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
11.3. Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, 
a comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho 
faci l’òrgan competent li revocarà la subvenció. 
12. Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si 
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en els casos 
següents: 
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a) Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, 
especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 

b) En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a 
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es redueix de manera que es 
manté el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a 
despesa a justificar. Si la desviació entre el cost previst en la sol·licitud i 
l’import justificat de l’actuació subvencionada no excedeix el 10 %, no s’aplica 
cap reducció de la quantia de la subvenció, sempre que es garanteixi que 
s’han acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut i que no se superi el percentatge 
de finançament màxim del 90 %. Si el cost de l’actuació resulta finalment 
superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia 
atorgada inicialment.  

c) Es redueix l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit 
exposat en la base 13a, superen la despesa efectiva. 

13. Pagament  
El pagament de la subvenció, que pot ser total o parcial en proporció als justificants 
presentats, es tramita previ informe favorable de la persona responsable del centre 
gestor. 
No es faran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte 
justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant una transferència bancària. 
14. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
15. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
16. Reformulació de sol·licitud  
No es preveu el tràmit de reformulació de sol·licituds. 
17. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, però 
s’admetran modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte 
en la concessió. 
18. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, 
el beneficiari té l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora 
corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) En altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei  d’Assistència i Cooperació als Municipis tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de 
Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 



 

 

 

 

 

65 

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

 

contractació es faci amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
20. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres 
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants han d’informar les 
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al 
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, 
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició), la persona interessada 
es pot adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada 
del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, 
es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
21. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
22. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció. 
A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat, cal adjuntar a 
la tramesa del compte justificatiu una fotografia del cartell anunciador situat a l’entrada 
del cementiri, en què  constin: el títol de l’actuació, els imports de la inversió i de la 
subvenció i el nom i l’escut de la Diputació de Girona.  
23. Altres obligacions dels beneficiaris 

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 
que fonamenta la concessió de les subvencions. 

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de 
la subvenció.  

c) 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. 

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits 
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  

e) 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. 
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f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable. 
g) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la 

normativa de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa.  

24. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries 

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació de la subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts 
en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim 
sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que estableix 
l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres possibles 
conseqüències establertes en la legislació vigent en matèria de subvencions. 
25. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 



 

 

 

 

 

67 

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

 

g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 
subjecte.  

26. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
27. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG) i són vigents fins que se n’acordi la modificació o la 
derogació.  
Disposició addicional única 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, és el president de la Diputació. D’aquestes 
resolucions del president se n’ha de donar compte en la primera sessió que es dugui 
a terme del Ple de la Diputació.” 
 

SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord 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. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, 
així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que 
durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, les 
bases quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President, comenta que anem pel punt tretzè, que és l’aprovació inicial de les 
bases reguladores de subvencions per a les inversions municipals en cementiris l’any 
2022. Té la paraula el diputat de Cooperació, el senyor Josep Maria Bagot.  
El diputat delegat de Suport a Entitats Locals, senyor Josep Maria Bagot, pren la paraula 
i manifesta: Bon dia a tothom. Bé, em centraré només en els canvis que es produeixen 
en aquesta modificació de les bases. El primer de tot, i crec que és un canvi substantiu 
i que interessarà més d’un ajuntament, és el fet que obrim el ventall dels municipis que 
es poden presentar en aquesta convocatòria de 1.000 habitants a 1.500 habitants. Un 
segon canvi seria preveure la possibilitat de mantenir l’import de la subvenció concedida, 
en cas que la desviació entre el pressupost presentat a la sol·licitud i l’import justificat 
no excedeixi del 10 %. És un altre element també que crec que beneficia els municipis. 
El tercer punt seria eliminar la puntuació mínima per a la desestimació, fet que marcarà 
que la concessió de les subvencions serà d’acord amb el crèdit disponible. Ni més ni 
menys. I el quart canvi és una modificació dels criteris de valoració. Aquí hi han quatre 
elements que varien. Un és l’eliminació de la divisió excloent de les sol·licituds en funció 
de si es tracta d’una reforma o una ampliació. Per tant, d’aquesta manera incloem 
ambdós com un mateix tipus d’inversió, i a l’hora de fer la puntuació, mirant en una única 
línia. El segon canvi és reduir la puntuació de les ampliacions i equiparar-la amb la 
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màxima per deficiències greus. Abans era de 20 punts i ara passa a 15, justament per 
igualar-les i establir una ponderació d’acord amb l’abast de l’ampliació. Un tercer canvi 
és una modificació a la descripció i la puntuació màxima del criteri relatiu a l’accessibilitat. 
Passem de cinc a deu punts, o sigui, augmentem aquest element, i s’elimina allà on es 
deia que s’excloïa l’aparcament. Ara els aparcaments, sempre que estigui justificat, 
quedarà inclòs com a element de puntuació. I el quart canvi és canviar l’ordre dels criteris 
de valoració posant en valor el criteri d’habilitació d’espais i/o equipaments per atendre 
les persones de totes les creences i conviccions, i augmentar així la puntuació de 3 a 5 
punts. I d’aquesta manera complir amb un dels requisits dels ODS, concretament el de 
reducció de les desigualtats en el seu punt número 10. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Bagot. Alguna consideració? No? 
Entenc, doncs, que queda aprovat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres 
 
14. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions Fons econòmic 

de caràcter extraordinari - Assistència i Cooperació als Municipis. 
2022/X020100/2438 

 
“Amb l’aprovació de les bases del Fons econòmic de caràcter extraordinari de la 
Diputació de Girona, es pretén mitigar els efectes de la pandèmia provocada per la 
Covid-19 i contribuir amb la recuperació econòmica dels ajuntaments i consells 
comarcals de les comarques gironines.  
 
En els últims anys les despeses dels ens destinataris d’aquest fons han augmentat 
considerablement perquè han continuat prestant els serveis que ja oferien, sovint amb 
dificultats i costos afegits, i també n’han hagut d’oferir de nous a la seva ciutadania, que 
paral·lelament també ha vist agreujada la seva situació econòmica per la Covid. 
 
És per aquest motiu que la modalitat de concessió de subvencions d’aquest fons és el 
de concurrència no competitiva, ja que a tots els destinataris la pandèmia els ha 
perjudicat d’alguna manera, i la distribució dels fons previstos en la convocatòria, a més 
del criteri poblacional, atendrà a criteris socials com l’índex d’atur dels municipis, 
l’envelliment de la població i les seves rendes. 
 
Les subvencions d’aquest fons econòmic no estan concretades en el Pla Estratègic de 
Subvencions de la Diputació de Girona per als anys 2020-2023, aprovat en sessió 
plenària de 17 de desembre de 2019, però tal com preveu aquest mateix Pla, el seu 
contingut és programàtic, i la relació que hi consta és a títol enunciatiu, sense perjudici 
que puguin sorgir d’altres línies de subvenció. Per tant, el caràcter excepcional de la 
situació actual i les finalitats que persegueix aquest Fons econòmic de caràcter 
extraordinari són suficients per aprovar-lo tot i la seva no inclusió en el Pla estratègic de 
Subvencions. 
 
Per altra banda, ens trobem davant d’unes subvencions integrades en un instrument 
que té per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal i, per tant, 
d’acord amb la Disposició addicional 8ena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, les disposicions d’aquesta llei són d’aplicació supletòria. 
 
Amb l’aprovació d’aquestes bases del Fons econòmic de caràcter extraordinari, la 
Diputació de Girona en l’exercici de les seves competències, definides a l’article 36 de 
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la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, donarà compliment 
a les funcions d’assistència i cooperació als municipis i pretén contribuir directament al 
finançament dels serveis municipals i comarcals. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions Fons 
econòmic de caràcter extraordinari, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
“Bases reguladores del fons econòmic de caràcter extraordinari  

1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment del fons 
econòmic de caràcter extraordinari, que, complint les funcions d’assistència i cooperació 
als municipis, pretén contribuir directament al finançament dels serveis municipals i 
comarcals. 
2. Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no 
competitiva i convocatòria pública, que ha d’aprovar la Junta de Govern. Les 
subvencions es concediran a tots els destinataris previstos en la base 4a que presentin 
les sol·licituds en el període fixat en la convocatòria i que compleixin els requisits que 
estableixen aquestes bases i la convocatòria corresponent. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis 
subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. 
Per als ajuntaments, són subvencionables les despeses corrents (capítol II del 
pressupost)  i inversions o transferències de capital (capítol VI i VII) que tinguin per 
objecte la prestació de serveis públics o la promoció d’activitats de competència 
municipal.  
Per als consells comarcals, són subvencionables les despeses en operacions corrents 
(capítols I a IV) que tinguin per objecte la prestació de serveis públics o la promoció 
d’activitats de competència comarcal o municipal exercides com a delegades. 
Només seran subvencionables les despeses que siguin objecte de facturació entre l’1 
de novembre de l’any anterior al de la convocatòria i la data límit de justificació, segons 
els terminis establerts en la base 11a, i que puguin tenir l’origen o la contractació, de 
manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. 
En cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de 
béns inventariables, el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per al qual es 
concedeix la subvenció durant un termini de cinc anys en cas de béns inscriptibles en 
un registre públic, o de dos anys per a la resta de béns, d’acord amb l’article 31.4 de la 
Llei general de subvencions. 
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin 
el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens 
sol·licitant de la subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
ajuntaments i els vuit consells comarcals de les comarques gironines.  
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Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir 
els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
5. Forma i criteris per determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del 
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. 
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en la 
convocatòria. 
La convocatòria distingirà l’import del crèdit assignat als ajuntaments del crèdit assignat 
als consells comarcals, i determinarà l’import màxim que podrà sol·licitar cada ens 
destinatari de les subvencions en aplicació dels criteris establerts en aquesta base. 
 La distribució entre els ajuntaments s’efectuarà aplicant els criteris següents: 

a) A l’Ajuntament de Girona se li assignarà una subvenció màxima de 200.000 €. 
b) A la resta d’ajuntaments se’ls assignarà un import fix en funció del nombre 

d’habitants del municipi, d’acord amb l’escala següent: 
Nombre d’habitants   Import fix 
Fins a 10.000 habitants  20.000 € 
De 10.001 a 20.000 habitants 15.000 € 
De 20.001 a 40.000 habitants 10.000 € 

c) A tots els ajuntaments, exceptuant el de Girona, els correspondrà la quantitat 
derivada de la convocatòria corresponent, un cop descomptats els imports 
distribuïts sobre la base dels dos apartats anteriors, de manera que es repartiran 
2.000.000 € per terços, d’acord amb l’aplicació sobre la població dels tres criteris 
socials d’atur, gent gran i renda, i l’import restant de la convocatòria segons la 
població de cada municipi. 

1. Atur: es prendrà com a indicador la mitjana anual de la taxa d’atur registral 
dels mesos de gener a desembre de l’any 2021. 

2. Gent gran: es valorarà en funció del percentatge de gent gran (65 anys o 
més) respecte del total de la població d’acord amb el padró de l’any 2020. 

3. Renda: s’avaluarà d’acord amb la quota resultant per declarant de l’IRPF 
de l’exercici 2019. La distribució es farà en funció del percentatge que 
representa el valor de cada municipi en relació amb la quota més alta, 
segons la següent fórmula. 

 
C = Correcció població criteri renda 
Qd = Quota per declarant IRPF  
Qm = Quota per declarant IRPF més elevada (22.458) 
Pd = Població municipal 

 
4. Població: s’utilitzaran les xifres de població del cens oficial de població a 1 

de gener de 2021 publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 
Per aplicar els criteris anteriors s’utilitzaran els indicadors publicats al Sistema 
d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA) de la Diputació de Girona i els 
resultats que es detallen per municipi en l’annex d’aquestes bases. 

 A cadascun dels consells comarcals se li assignarà un import fix de 20.000 €. L’import 
del crèdit restant de la convocatòria es distribuirà entre tots els consells comarcals, 
d’acord amb els criteris següents en relació amb el total de les comarques gironines: 

– 1/3 en funció de la població de la comarca a 1 de gener de 2021 
– 1/3 en funció del nombre de municipis de la comarca 
– 1/3 en funció de la superfície de la comarca 
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6. Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Si el cost de qualsevol actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
En cas que la despesa justificada sigui inferior a la prevista en la sol·licitud, la subvenció 
es mantindrà en l’import atorgat inicialment només fins al límit de l’import efectivament 
justificat, i es reduirà la subvenció quan l’import justificat sigui inferior al de la subvenció 
concedida inicialment.  
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en 
la base 13a, superin la despesa efectiva i justificada. 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per sol·licitant a la Diputació, pel 
canal electrònic o telemàtic, dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent. 
Cada sol·licitud municipal pot incloure fins a tres actuacions diferents per a despeses 
corrents i també tres per a inversions, i en el cas dels consells comarcals  podrà incloure 
fins a sis actuacions per a despeses en operació corrents. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el model normalitzat disponible en el web 
de la Diputació de Girona, degudament emplenades, i han d’estar signades digitalment 
per la persona que representi legalment l’entitat. Es poden utilitzar els sistemes de 
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a la seu 
electrònica. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, 
i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què 
es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten 
la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si 
es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la 
Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

a) La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari establerts en aquestes bases. 

b) L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts 
en aquestes bases. 

c) La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar 
la proposta. 

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe 
en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, en vista de l’expedient i de l’informe 
de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada 
degudament, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament 
de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, i 
indicar la causa de l’exclusió. 
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La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 

President:  El president/a de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local 

Vocals:  El diputat de Suport a Entitats Locals 
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 

  Un tècnic/a del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis  
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament, si s’escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions. 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis 
mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han 
d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari 
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11. Justificació 
11.1. Documentació i forma de justificar 
Les subvencions per a despeses corrents i per a despeses d’inversió o transferències 
de capital s’han de justificar en comptes justificatius independents, d’acord amb els 
models determinats per la Diputació, disponibles en el web www.ddgi.cat. Cal adreçar 
els comptes justificatius al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. 
Per a la justificació de les subvencions per a despeses corrents n’hi ha prou a presentar 
un compte justificatiu simplificat amb la informació que estableix l’article 27.1 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. Quan es tracti de subvencions per 
a inversions o transferències de capital, si són inferiors a 60.000 €, els beneficiaris han 
de presentar un compte justificatiu simplificat, i quan siguin iguals o superiors a 60.000 €, 
han de presentar un compte justificatiu ordinari, acompanyat de la còpia de les factures 
corresponents i/o dels justificants de les transferències.  
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen en la seu electrònica. 
Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la 
despesa subvencionada, i en les subvencions per inversions, un cop finalitzada 
l’execució, caldrà presentar un certificat del cost i el finançament final. 
La documentació s’ha de presentar conjuntament amb el compte justificatiu en arxius en 
format PDF de 10 MB com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, 
memòries i fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran 
contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats 
de compressió tipus Zip o RAR. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans 
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
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elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
a. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza: 
1. Per a les subvencions per a despeses corrents: el 31 d’octubre de l’any de la 

convocatòria.  
2. Per a les subvencions per a inversions i transferències de capital: el 30 de setembre 

de l’any següent a la convocatòria. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
Aquests terminis de justificació es podran ampliar mitjançant una resolució del president 
de la Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. L’ampliació del termini de justificació comporta també la 
del període d’execució de les despeses subvencionades previst en la base 3a.  
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga és de fins als quinze dies 
naturals abans de la finalització dels terminis de justificació anteriors. 
b. Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà 
el beneficiari perquè la presenti en el termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci es revocarà 
la subvenció. 
12. Pagament  
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte 
justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, 
siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total 
de l’actuació subvencionada. 
14. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
15. Modificació de les subvencions 
Un cop estiguin aprovades les subvencions, i abans de finalitzar el termini de justificació, 
els beneficiaris poden sol·licitar el canvi de destinació de cadascuna de les subvencions 
atorgades.  
No es considera canvi de destinació la redistribució de l’import de les subvencions 
concedides per a diferents actuacions en una mateixa línia de subvencions: despeses 
corrents o despeses en inversions o transferències de capital. 
Les sol·licituds de canvis de destinació s’han de presentar mitjançant el model establert 
per la Diputació, acompanyades de la mateixa informació o documentació requerida per 
a les sol·licituds inicials, i la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan que ha de 
resoldre.  
Les sol·licituds de canvis de destinació que comportin una redistribució entre l’import 
concedit per a despeses corrents i per a inversions s’han de presentar abans del dia 16 
de setembre de l’any de la convocatòria. 
16. Invalidesa, revocació i reintegrament 
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La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, 
el beneficiari té l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora 
corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) En altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de 
Govern serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es faci amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de gestionar 
la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per la Llei. La 
legitimació del tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic 
(article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas que la tramitació 
de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de 
Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones afectades d’aquesta 
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció 
de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació 
del tractament i oposició), la persona interessada es pot adreçar en qualsevol moment 
a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies 
d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica 
de la Diputació de Girona.  
19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, 
tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin 
objecte de subvenció. En concret: 
En despeses corrents i subvencions per a inversions en obres de menys de 25.000 €: 
els beneficiaris han d’acreditar la difusió de la subvenció mitjançant la publicació a la 
pàgina web o al tauler d’anuncis corporatius o en algun altre mitjà de comunicació local 
o general.  
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En el cas de subvencions per a inversions en obres de més de 25.000 €: cal adjuntar a 
la tramesa del compte justificatiu una fotografia del cartell anunciador situat a la zona de 
les obres, fins que finalitzin, on constin el títol de l’actuació i el nom i l’escut de la 
Diputació de Girona.   
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a quinze dies, i l’ha d’advertir de manera 
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a quinze dies per a l’adopció de 
l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 

21. Altres obligacions del beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 

que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 

l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció.  

c) 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. 

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits 
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  

e) 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. 

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que estableix la legislació aplicable. 
g) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la 

normativa de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa.  

h) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per 
un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant 
una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus 
òrgans de direcció o administració. 

22. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en la convocatòria de 

subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquesta convocatòria. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions 
següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de 
conflicte d'interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació de la subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un 
procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que 
els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en 
l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim 
sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que estableix 
l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres possibles 
conseqüències establertes en la legislació vigent en matèria de subvencions. 
23. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

a) L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, en particular el que es refereix al règim dels governs locals de Catalunya. 
b) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  
c) La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
d) La  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
e) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
f) El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
g) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
h) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, d’acord amb el que estableix la disposició addicional vuitena; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament de 
desenvolupament; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i 
les Bases d’execució del pressupost general per a aquest exercici de la Diputació.  
i) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
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actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG), i són vigents fins que se n’acordi la modificació o 
derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, és el president de la Diputació. D’aquestes 
resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es dugui a terme 
del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, previst 
en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG.” 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord 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. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, 
així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que 
durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, les 
bases quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al següent punt, que és el catorzè de l’ordre 
del dia, que és el fons econòmic de caràcter extraordinari que hem parlat també abans. 
Per si ho vol explicar, senyor Bagot. 
El diputat de Suport a Entitats Locals, senyor Bagot, pren la paraula i diu: Bé, sí, és un 
fons extraordinari, com ja s’ha comentat. Aquest fons bàsicament marca les pautes 
inicials: és que cinc milions d’euros són sobre criteris poblacionals i 2 milions sobre 
criteris de caire social, que per primera vegada s’introdueixen en un fons de cooperació. 
L’altre element bàsic sobre el que hem treballat és el d’ajudar els municipis més petits. 
I per fer això el que hem fet és que tots aquells municipis inferiors a 10.000 habitants 
tenen un fix de 20.000 €; els que estan entre 10.000 i 20.000, un fix de 15.000; els de 
20.000 a 40.000, un fix de 10.000, i els dos que queden per sobre de 40.000, i que no 
són Girona, no tenen puntuació mínima i, per tant, va tot sobre els criteris que he 
esmentat abans. Concretament Girona, com ja s’ha comentat anteriorment, té un import 
màxim de subvenció de 200.000 € fix. Els criteris que s’han introduït, bàsicament de 
criteris socials, són el de l’atur, el de la gent gran i el de renda, que han quedat dividits 
de forma proporcional els 2 milions que van en aquesta línia de criteris socials. Per tant, 
666.666,66 cada un d’ells. A finals d’abril esperem aprovar la convocatòria. Durant el 
mes de maig, la presentació de les sol·licituds; i la justificació, com és habitual en el fons 
de cooperació, la despesa corrent serà fins a finals d’octubre i les inversions fins al 
setembre del 2023. Això quant als municipis. Quant als consells comarcals, hi ha també 
un fons extraordinari de 400.000 € on bàsicament només hi ha un canvi sobre el fons 
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d’ajuda anual. El canvi és que el fix que fins ara es duia a terme era del 30 % del total 
de l’import subvencionable i, en aquest cas, el posem fins al 40 %, justament perquè els 
consells més petits puguin tenir una dotació una mica més gran respecte als altres. I els 
altres tres criteris 20, 20 i 20 % són, com ja és habitual, el de població, el de superfície i 
el de nombre de municipis. I bàsicament amb això només dir que estem molt satisfets 
de poder-ho dur a terme i crec que els municipis encara ho estaran més. 
El senyor President, diu: Segur que sí. Moltes gràcies, senyor Bagot. Alguna qüestió per 
part de vostès? Sí, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies, president. Bé, vull 
comunicar al senyor Bagot que també estem molt satisfetes perquè òbviament votarem 
que sí, només faltaria. Perquè justament aquest cas d’aquest punt 14 és un exemple 
d’una evidència que és possible fer canvis a l’hora de donar subvencions. Fa molt de 
temps que com a CUP, i des que vam entrar a la Diputació, demanem que s’incorporin 
criteris socials. Per tant, compartim també amb el diputat aquesta satisfacció. També 
volíem aprofitar per agrair-li sincerament l’esforç que va fer per explicar-nos 
extensament la proposta. Per tant, que quedi dit que li agraïm aquesta voluntat per 
explicar la proposta i la segona cosa i darrera que volíem comentar és que és una 
evidència clara. Les científiques parlem sempre d’evidències. És una evidència clara 
que és possible fer-ho. És possible introduir canvis en les subvencions, tot i que és 
complex, però és possible. I, per tant, faríem com un prec que aquesta aposta es pugui 
universalitzar i generalitzar a la resta de subvencions. Gràcies. 
El senyor President, diu: Molt bé. Doncs queda aprovat per unanimitat, senyor secretari. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres 
 
15. Aprovació de l'Avanç de Planejament del Pla Especial Autònom de les Vies 

Verdes de Girona - Servei d'Arquitectura. 2022/X020304/2414 
 
“Antecedents:  
Atès que es va celebrar una licitació i és va adjudicar el contracte de servei de redacció 
del Pla especial urbanístic autònom d’infraestructures de les Vies Verdes de Girona 
(PEUAVVGI), a la Sra. Montserrat Escorsell Folch, amb NIF ***4375**, per un import de 
TRENTA-QUATRE MIL EUROS (34.000,00 €, IVA no inclòs), amb la repercussió de la 
quantitat de 7.140,00 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 41.140,00 €, 
 
Donat que, en data 8 de febrer de 2022 es va duu a terme la reunió de presentació dels 
treballs de la fase 2 del contracte, en la qual va ser validat el lliurament per part del Sr. 
Àngel Planas, gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona i del Sr. Xavier Montal, 
arquitecte del Servei d’Arquitectura de la Diputació de Girona i responsable del contracte. 
 
Atès que en data 10 de febrer de 2022, l’adjudicatària del contracte que consta a 
l’expedient número 2020/7932 de serveis per a Redacció del Pla especial urbanístic 
autònom d’infraestructures de les Vies Verdes de Girona (PEUAIVVGI), d’acord amb el 
decret de presidència de data 4 de maig de 2021 de la Diputació de Girona i el contracte 
formalitzat en data 11 de maig de 2021 i en el marc de l’execució del referit contracte 
s’ha desenvolupat la fase 2 dels treballs (Avanç de Pla) amb la formalització dels 
continguts establerts en el plec i per la legislació urbanística vigent.  
 
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i 
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serveis dels ens locals, d’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer.- Aprovar l’Avanç de Planejament del Pla Especial Autònom de les Vies Verdes 
de Girona, redactat per l'arquitecta Montserrat Escorsell Folch, que conté els documents 
següents :  
 
-El document d'avanç de Pla Especial Urbanístic Autònom d'Infrastructures de les Vies 
Verdes de Girona ( PEUAIVVGi) (documentació escrita i documentació gràfica) 
-El Document Inicial Estratègic (DIE) del PEUAIVVGi (signat per Xavier Garcia Galindo 
biòleg i ambientòleg), l'objecte del qual és avaluar ambientalment les actuacions 
proposades pel PEUAIVVGi 
 
Segon.- Exposar a informació pública l’avanç de planejament durant el termini de 30 
dies hàbils, mitjançant la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de Província de Girona i a un diari d’àmplia difusió provincial, 
al tauler d’anuncis de la Diputació de Girona, per tal que tothom que hi estigui 
interessat/ada pugui examinar-los, formular les consultes que estimi oportunes i 
presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions consideri adients.  
 
També s’acorda donar compliment a l’article 8 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i donar publicitat de 
tot el document urbanístic de l’Avanç de Pla, a la pàgina web de la Diputació de Girona 
als efectes de la seva consulta per via telemàtica.  
La documentació física es podrà consultar a la Diputació de Girona, servei 
d'arquitectura. 
 
Tercer.- Trametre una còpia del document inicial estratègic i de l’Avanç de planejament, 
a l’oficina territorial d’avaluació ambiental (OTAA) dels serveis Territorials de 
Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que n’emeti el document d’abast de 
l’estudi ambiental estratègic, previst per l’article 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost i l’article 20 de la Llei 6/2009, i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
(CTUG) del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que n’emeti l’informe 
urbanístic i territorial d’adequació de l’Avanç al marc normatiu urbanístic vigent.  
 
Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester al President de la Diputació 
de Girona, perquè en nom i representació d’aquesta impulsi, gestioni i dinamitzi la 
realització de les actuacions necessàries per al compliment de l’Avanç de planejament i 
també per tal que formalitzi i signi quants documents siguin necessaris a tal efecte. 
 
Cinquè.-Notificar el present acord als municipis afectats pel traçat d'aquest Pla Especial 
Autònom de les Vies Verdes de Girona. (Ajuntaments de Campdevànol, Sant Joan de 
les Abadesses, Camprodon, la Vall de Bianya, Sant Gregori, Fornells de la Selva, 
Llambilles, Campllong, Sant Andreu Salou, Cornellà del Terri, Porqueres, Banyoles, 
Esponellà, Amer, Caldes de Malavella, Torrent, Gualta, l'Escala, Sant Pere Pescador, 
Cabanes, Pont de Molins, Boadella i les Escaules, Darnius, i la Jonquera.)” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt quinzè, que és l’aprovació de 
l’avanç de planejament del Pla especial autònom de les Vies Verdes de Girona. Té la 
paraula el diputat senyor Eduard Llorà. 
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El diputat senyor Eduard Llorà, intervé i manifesta: Sí, gràcies, president. Aquest és 
l’aprovació d’aquest abans del planejament, que va ser un encàrrec que es va fer des 
de la mateixa Diputació. És un document encarregat per la Diputació per posar al dia i 
actualitzar l’estat d’ordenament urbanístic de les vies verdes que en aquest moment té 
encarregat el mateix consorci, i que consta de dos documents. El mateix que té el títol 
d’aquest punt i el segon, que és un document inicial estratègic que el que fa és avaluar 
ambientalment les actuacions que es proposen en el primer pla. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, manifesta: Gràcies, president. Més que res 
comentar que en aquest punt nosaltres ens abstindrem. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Doncs amb 26 vots a favor i 1 abstenció, 
quedaria aprovat aquest punt. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
16. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la 

Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Servei 
d'Arquitectura. 2022/X020100/2543 

 
“Vistos els antecedents, l’informe favorable del Responsable del Servei d’Arquitectura, 
que es transcriu tot seguit:  
 
“INFORME en relació a la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i la Demarcació de 
Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a la supervisió de projectes 
Aquesta proposta de nou conveni, bàsicament donant continuïtat als convenis anteriorment signats, 
conté les normatives i condicions per a la regulació del conveni per a la prestació del servei de 
supervisió de projectes d’acord amb l’art. 235 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 
destacant que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) és una corporació de Dret Públic, els 
Estatuts de la qual han estat aprovats per Resolució JUS/228/2014, i que té atribuïda l’ordenació 
de l’exercici de la professió d’arquitecte, la representació exclusiva de la mateixa i la defensa dels 
interessos professionals dels col·legiats i de la societat. Entre les funcions atribuïdes legalment al 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya es troba el visat dels treballs professionals dels col·legiats.   
S’especifica degudament en els PACTES els diferents apartats de la proposta de conveni entre 
altres l’objecte, àmbit, procediment, responsabilitat, preu, comissió de seguiment, termini, causes 
de resolució, règim jurídic, jurisdicció competent i publicació.  
Per tant, s’informa favorablement la formalització del conveni de col·laboració per procedir a la seva 
signatura. “  
 
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, d’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER- APROVACIÓ del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la 
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Diputació de Girona 
encomana a la DG del COAC assessorament tècnic per a la supervisió preceptiva dels 
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projectes d’obra, prevista a l’article 235 i a la disposició addicional 3a de la Llei 9/2017., 
que es transcriu literalment tot seguit.  
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
I. Parts 
D’una part, la Diputació de Girona, representada pel senyor Miquel Noguer i Planas, 
president d’aquesta corporació, assistit pel secretari general de la corporació, senyor 
Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple en sessió 
de [data]. 
De l’altra, la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (d’ara en 
endavant, DG del COAC), representada pel senyor Marc Riera i Guix, president, assistit 
pel senyor Jordi Ortega i Batlle secretari, en virtut de les facultats que li confereixen els 
Estatuts d’aquesta entitat. 
II. Antecedents i motivació 
1. Les dues institucions estan interessades en augmentar els nivells de col·laboració en 
els àmbits d’interès mutu i de suport als municipis establerts en els convenis signats 
entre la DG del COAC i la Diputació de Girona en data 4 de setembre de 2009, en l’àmbit 
de l’habitatge, i 8 de juny de 2010, en el de supervisió de projectes.  
2. L’article 235 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, recull que en determinats 
casos els òrgans de contractació hauran de sol·licitar un informe de les corresponents 
oficines o unitats de supervisió de projectes encarregades de verificar que s’han tingut 
en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la 
normativa tècnica que sigui d’aplicació per a cada tipus de projecte. Així mateix, l’apartat 
6 de la disposició addicional tercera determina que aquesta supervisió la podran fer les 
oficines o unitats competents de la mateixa entitat contractant o, en cas de municipis 
que no en disposin, les oficines o unitats de la corresponent diputació provincial o 
administració autonòmica uniprovincial. 
3. L’article 10 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, preveu els encàrrecs de gestió de funcions públiques als 
col·legis professionals competents per raó de la matèria, especialment les que es 
refereixen a funcions de comprovació documental i tècnica dels treballs. I la DG del 
COAC manifesta que disposa dels mitjans tècnics i materials per emetre els informes de 
supervisió dels projectes municipals que li pugui encomanar la Diputació de Girona. 
4. La Diputació de Girona té interès en encomanar a la DG del COAC la gestió de les 
funcions d’emissió dels informes de supervisió de projectes que li sol·licitin els 
ajuntaments i altres ens locals de la província i que no pugui atendre amb mitjans propis. 
Mitjançant aquest conveni, d’acord amb el que estableix l’article 10.8 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, es regula l’encomanda de gestió esmentada. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
La Diputació de Girona encomana a la DG del COAC assessorament tècnic per a la 
supervisió preceptiva dels projectes d’obra, prevista a l’article 235 i a la disposició 
addicional 3a de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, segons s’estableix a la 
part expositiva del present conveni. Aquest encàrrec no comporta que la DG del COAC 
adquireixi la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i 
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és responsabilitat de la Diputació de Girona dictar els actes o resolucions que donin 
suport a la gestió tècnica que dugui a terme la DG del COAC. 
La DG del COAC desenvoluparà, d’acord amb el que estableix l’article 136 del Reial 
decret 1098/2001, que aprova el Reglament de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, les funcions següents: 
a) Verificar que s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o 
reglamentari, així com la normativa tècnica que siguin d’aplicació per a cada tipus de 
projecte. 
b) Proposar a l'òrgan de contractació criteris i orientacions de caràcter tècnic perquè les 
inclogui, si s'escau, en la norma o instrucció corresponent. 
c) Examinar els preus dels materials i de les unitats d’obra i determinar si s’adeqüen al 
preu de mercat. 
d) Verificar que el projecte conté l’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi basic 
de seguretat i salut. 
e) Determinar si el projecte i les obres compleixen la normativa vigent i si es tracta d’una 
obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent. 
f) La resta de funcions que encomana a les oficines de supervisió de projectes la 
normativa que desenvolupa les previsions de l’article 235 de la Llei 9/2017, de contractes 
del sector públic i que tinguin caràcter tècnic. 
La verificació del punt a) anterior es considerarà exonerada pel que fa a les disposicions 
I normatives locals amb l’aportació d’un informe tècnic municipal respecte del 
compliment de la normativa urbanística local. 
Segon. Àmbit 
La DG del COAC emetrà un informe de supervisió de projectes en aplicació del present 
conveni quan li ho sol·liciti la Diputació de Girona i en els casos següents:  
a) Projectes o contractes l’objecte dels quals sigui competència legal d’arquitectes. 
b) Projectes visats pel corresponent col·legi professional quan així es requereixi, d’acord 
amb el Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. 
Tercer. Procediment 
Quan la Diputació de Girona rebi una sol·licitud d’un ajuntament o d’un altre ens 
contractant, de supervisió d’un projecte, d’acord amb el previst a la Llei de contractes 
del sector públic, i consideri que els seus serveis tècnics propis no poden dur a terme la 
supervisió sol·licitada, la trametrà a la DG del COAC perquè aquest organisme, en el 
termini de 7 dies naturals, es pronunciï per escrit sobre la possibilitat de dur a terme 
aquella supervisió i perquè informi amb caràcter provisional del preu previst per a 
l’encàrrec. La manca de resposta de la DG del COAC en el termini esmentat tindrà la 
consideració d’acceptació de l’encàrrec. 
Un cop la Diputació hagi acceptat la proposta provisional del preu, comunicarà 
formalment els encàrrecs a la DG del COAC, i aquest organisme disposarà d’un termini 
de 21 dies naturals per emetre un informe tècnic a aquest efecte, signat per un arquitecte 
competent, relatiu als extrems expressats al pacte primer. Aquest informe s’enviarà a la 
Diputació de Girona, que podrà demanar, si escau, aclariments o altres especificacions. 
La DG del COAC podrà demanar directament a l’ens sol·licitant, amb comunicació 
simultània a la Diputació de Girona, la documentació i/o les esmenes que siguin 
necessàries per a l’emissió del seu informe de supervisió. 
Quan pugui emetre un informe favorable de supervisió, la DG del COAC el notificarà a 
l’oficina de supervisió de projectes de la Diputació de Girona, juntament amb la darrera 
versió del projecte supervisat, per tal que aquesta oficina elevi una proposta de resolució 
al president i es notifiqui la resolució a l’ens contractant corresponent. 
Els terminis establerts en aquest pacte se suspendran en els casos previstos en l’article 
22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, i es podran 
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prorrogar, d’acord amb el que preveu l’article 32 de la mateixa llei, en els casos en què 
per les característiques del projecte calgui un termini superior. 
Quart. Responsabilitat 
La responsabilitat davant les administracions sol·licitants dels serveis convinguts amb la 
DG del COAC en el present conveni és de la Diputació de Girona, si bé la DG del COAC 
respon davant d’aquesta de la bondat tècnica dels informes de supervisió de projectes 
d’acord amb les funcions convingudes, i els arquitectes designats responen civilment de 
l’assessorament professional que donen. 
Cinquè. Preu 
El cost de l’informe de supervisió que la DG del COAC dugui a terme a petició de la 
Diputació de Girona ascendirà a un 1,5 per mil del pressupost d’execució material del 
projecte a supervisar més l’import equivalent als drets d’intervenció del visat col·legial, 
amb un límit mínim de facturació de 1.000,00 euros per encàrrec efectuat. 
L’import equivalent als drets d’intervenció col·legial es descomptarà del preu en els 
casos en què el projecte sobre el qual s’ha d’emetre informe estigui visat prèviament. 
El servei es facturarà per cada informe de supervisió emès un cop efectuades les 
modificacions i esmenes que calguin, si escau, o una vegada transcorregut el termini 
atorgat a l’ens sol·licitant per donar compliment al requeriment de modificacions i 
esmenes, sense que aquest s’hagi atès. 
Igualment, la DG del COAC cobrarà íntegrament els seus honoraris en el supòsit que 
una vegada hagi emès l’informe de supervisió, tant si és favorable com de requeriment 
d’esmenes, l’ens sol·licitant desisteix de la petició de supervisió del projecte. 
Una vegada rebut el projecte per emetre informe sobre la possibilitat de fer-ne la 
supervisió, si la DG del COAC considera que aquella supervisió no té una especial 
complexitat, ja sigui en atenció al pressupost d’execució material o bé a la poca entitat 
del projecte, podrà fer una proposta alternativa d’honoraris a la Diputació de Girona, i 
aquesta haurà d’acceptar-la de manera expressa en comunicar formalment l’encàrrec 
de supervisió a la DG del COAC. 
Sisè. Comissió de Seguiment 
Es crea la Comissió de Seguiment d’aquest conveni, que es constitueix com a òrgan 
col·legiat per exercir les funcions de coordinació, execució i avaluació del seu 
funcionament. 
Aquest òrgan està compost de quatre persones, dues en representació de cadascuna 
de les parts signatàries del conveni, les quals designen els seus òrgans competents. 
La Comissió de Seguiment es reunirà a proposta de qualsevol de les parts signatàries, 
com a mínim, una vegada a l’any. 
Setè Termini 
La vigència d’aquest conveni s’estendrà des de la data en què se signi fins al 31 de 
desembre del 2023, i es podrà prorrogar per un període addicional de 2 anys, mitjançant 
els acords que expressament adoptin les parts. En cas de pròrroga, les parts podran 
introduir-hi les modificacions no substancials que considerin escaients. 
Vuitè. Causes de resolució 
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 
Expiració del termini de vigència acordat en el pacte precedent. 
Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a 
l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del termini de 
vigència pactat, o de qualsevol de les pròrrogues. 
Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni i/o les 
disposicions legalment aplicables. 
Impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
Les causes generals que estableix la legislació vigent. 
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Novè. Règim jurídic 
El present conveni es regeix pels articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Desè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació i/o interpretació d’aquest 
conveni que no pugui ser resolt per les parts, donada la seva naturalesa administrativa, 
serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Onzè. Publicació 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, aquest conveni s’haurà de publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració 
i de cooperació de la Generalitat.” 
 
SEGON. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni i dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció de qualsevol 
resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions que per llei 
siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa concordant, i en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple de la Diputació de 19 de març de 2019.  
 
TERCER. PUBLICAR el present conveni al Butlletí Oficial de la província de Girona 
(BOPG), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre-la al Registre de 
Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de fer-la accessible al portal de 
transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
QUART. NOTIFICAR el present acord al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de la 
Demarcació de Girona, pel seu coneixement i a tots els efectes.” 
 
El senyor President manifesta que passaríem al punt setzè, que és el conveni entre la 
Diputació de Girona i la demarcació del Col·legi d’Arquitectes, que és habitual que anem 
fent. Té la paraula el diputat senyor Josep Maria Bagot. 
El diputat de Suport a Entitats Locals, senyor Josep Maria Bagot, pren la paraula i 
manifesta: Sí, bé, és donar continuïtat a un conveni ja existent. Bàsicament hi han petites 
variacions procedimentals. Res d’importància. I l’única cosa que s’ha fet després 
d’haver-ho treballat i consultat, fins i tot amb el mateix col·legi i també amb el Ministeri 
o Madrid, perquè depenia d’ells, que el fet que a l’hora de supervisar una obra fins ara 
ens demanaven que es contractés la normativa urbanística de cada un d’aquests 
municipis, cosa que feia que la feina fos molt feixuga i molt més àmplia. Ara amb això el 
que hem aconseguit és que amb una certificació del mateix municipi conforme s’ajusta 
a la normativa urbanística sigui suficient. I, per tant, això agilitzarà les tasques i entenem 
que serem més diligents a l’hora de poder donar sortida a la documentació. 
Econòmicament no hi ha pràcticament variació i, tal com vaig comentar l’altre dia, l’única 
cosa és que si hi ha el compromís des del Col·legi d’Arquitectes, que si són supervisions 
de projectes petits, faríem una valoració conjunta per intentar-ho minorar. 
El senyor President, diu: Molt bé. Moltes gràcies. Alguna qüestió? Entenem, doncs, que 
s’aprova, senyor secretari. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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En aquest moment el diputat senyor Jaume Dulsat s’absenta del Ple. 
 
17. Acceptació de la delegació acordada per diversos ajuntaments de 

determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona - 
Xaloc. 2022/A030100/237 

 
“La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari 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 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, es proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que hi dictamini favorablement 
i elevi al Ple de la corporació la proposta d’acord següent:  
 
PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari dels Ajuntaments que es 
relacionen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es 
duu a terme per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla de 
serveis de XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de 
2020) que s’especifiquen: 
 
AJUNTAMENT DE PORQUERES 
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE: 

Impost sobre Construccions i Obres (ICIO) 
Taxa llar d’infants 
Multes coercitives 
Taxa activitats jurídico-administratives 
Taxa prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al 
públic i dels espectacles públics 
Taxa utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local 
Taxa per la prestació del servei d’obertura i manteniment de la franja perimetral al 
voltant de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions aïllades ubicades en 
terrenys forestals. 
Preus públics 
Taxa per la prestació del servei de piscina 
Execució subsidiària 
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L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 21 
de setembre de 2021. 
 
Data plenari: 2/02/2022 
 
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

Taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
expolotadores de serveis de subministraments d’interès general 
 

Data del plenari: 30/09/2022 
 
AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de seguretat 
ciutadana 
Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de residus 
Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria gossos 
considerats potencialment perillosos 
Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de protecció 
d’animals 
 

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació, de 21 
de gener de 2020. 
 
Data del Plenari: 1/02/2022 
 
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC), de conformitat amb el que s’estableix en el Pla 
de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals vigent (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol). 
 
SEGON. 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.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt dissetè, que és l’acceptació de la 
delegació acordada per diversos ajuntaments de determinats ingressos de dret públic a 
favor de la Diputació. Senyor Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i diu: Moltes gràcies, president. Com 
anem fent en tots els plenaris, avui també passem l’acceptació i delegació acordada de 
diversos ajuntaments de la demarcació de Girona. En aquest cas, tindríem l’Ajuntament 
de Porqueres. També hi hauria l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, l’Ajuntament de 
Puigcerdà. I ja estaria. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Doncs entenc que quedaria 
aprovat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 
 
En aquest moment el diputat senyor Jaume Dulsat s’incorpora al Ple.  
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18. Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. d'Igualtat i 

Feminismes de la Generalitat de Catalunya, del Servei d’Intervenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les 
seves filles i fills a la comarca del Gironès, 2022 - Acció Social. 
2022/D060103/2429 

 
“En data 21 de desembre de 2020 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de 
gestió entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, del Servei d’Intervenció especialitzada per a dones que 
pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, per 
un període que s’inicia l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021, CN/4060 
(exp. 2020/6997). 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 d’octubre de 2021 
es va aprovar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni, per un període d’un any més, 
des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022 (exp. 2021/7491). 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2022 el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya comunica a aquesta Diputació que cal aprovar un nou conveni 
d’encàrrec de gestió del servei referit anteriorment, ja que, per causes sobrevingudes i 
alienes a la seva voluntat, durant l’any 2021 no es va poder formalitzar la corresponent 
addenda de pròrroga per a l’any 2022 i, per aquest fet, la vigència del conveni va 
finalitzar en data 31 de desembre de 2021. 
 
Atès que, en conseqüència, es procedeix a deixar sense efectes l’acord del Ple de la 
Diputació de Girona, del dia 19 d’octubre de 2021, que aprovava l’addenda de pròrroga 
del conveni, i a iniciar un nou procediment per aprovar un nou conveni d’encàrrec de 
gestió del Servei d’intervenció especialitzada  per a dones que pateixen violència 
masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès. 
 
Vist que la Diputació de Girona té entre les seves funcions donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns serveis 
públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als ajuntaments pretén 
millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la d’aquells més 
desafavorits. El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest conveni s’inscriu en 
aquesta línia d’actuació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les diputacions 
provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.  
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres 
òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre que entre 
les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no disposin 
de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les encomanes de 
gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes regulats a la 
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legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de 
la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, essent 
responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o resolucions de 
caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta activitat material 
objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de col·laboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica. Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de 
la corporació, vist l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió 
Informativa d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Deixar sense efectes l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia 19 
d’octubre de 2021, que aprovava l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió 
entre aquesta Diputació i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de 
Catalunya del Servei d'intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència 
masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès (exp. 2021/7491). 
 
Segon. Aprovar el conveni entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei 
d’Intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les 
seves filles i fills a la comarca del Gironès, el contingut del qual es reprodueix de forma 
íntegra a continuació (CN/4182) (Exp. 2022/2429). 
 
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I 
FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER A DONES QUE PATEIXEN 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL 
GIRONÈS 
D’una part, la senyora Georgina Oliva Peña Secretària General del Departament  
d’Igualtat i Feminismes, a l’empara del a Resolució IFE/3103/2021, de 15 d’octubre, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Igualtat i Feminismes 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ........, , i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que en data 21 de desembre de 2020 es va signar un conveni que estableix 
l’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la 
Diputació de Girona per a la gestió del Servei D’Intervenció Especialitzada  per a Dones 
que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès. 
Segon.- Que el Departament d’Igualtat i Feminismes ha assumit les competències de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de dones i de lluita contra la violència 
masclista, que exercirà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes. 
Tercer.- Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
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suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits.  
Quart.- Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.  
Cinquè.- Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, 
per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 
Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels 
contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no 
suposa una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del 
seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes 
o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
Sisè.- Que en data 31 de desembre de 2021 el conveni signat va finalitzar la serva 
vigència  
Setè.- Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i 
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei 
d’Intervenció Especialitzada del Gironès, i a tal efecte formalitzar el present conveni 
d’encàrrec de gestió. 
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
ACORDEN 
Primera. Objecte del conveni  
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, a la Diputació de Girona, 
del servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i 
per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès.  
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament d’Igualtat i Feminismes es farà 
mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
El SIE  és un servei especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en el procés de 
recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència i també 
a llurs filles i fills. Així mateix, els dits serveis han d’incidir en la prevenció, la 
sensibilització i la implicació comunitària. 
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona  
1. Gestionar el servei amb total compliment de les condicions tècniques de prestació del 
servei que s’adjunten com a annex.  
2. Prestar el Servei a la ciutat de Salt , en el local que des de la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes es posarà a disposició a aquest efecte.  
3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la xarxa 
d’atenció que des de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
es determini.  
4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 
indicacions de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
5. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, d’acord 
a la legislació vigent.  
6. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes.  
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7. Fer constar el logotip del DIF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús, en 
tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni.  
8. Notificar a la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes, 
qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el desenvolupament 
del servei.  
9. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control per part de la Generalitat 
de Catalunya   
10. Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents.  
11.Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades mínimes 
de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en compte 
l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de 
reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en 
accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul de les 
indemnitzacions.  
12. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per part 
del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, 
si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del 
conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat.  
Tercera. Obligacions del Departament d’Igualtat i Feminismes mitjançant la 
Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes.  
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament d’Igualtat i Feminismes per a la 
prestació del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència 
masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, és de 312.205,25 euros 
(exempt d’IVA) 
L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei 
efectivament prestat des de la data de signatura del conveni, fins al 31 de desembre de 
2022.  
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les normes 
de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport i 
avaluació.  
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.  
Quarta. Justificació i pagament  
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes i 
s’imputarà a la partida pressupostària IF03D/227000700/316E/0000 Gestió de centres i 
serveis  
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per part 
de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa realitzada 
en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes  
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la 
comptabilització de la disposició de crèdit a favor de la persona a la que es fa el conveni 
en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la 
comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que 
haurà d’efectuar-se un cop a la unitat administrativa competent hagi verificat el 
compliment de la finalitzat de l’objecte del conveni. 
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Cinquena. Comissió de seguiment  
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de cada 
part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.  
Per part del Departament d’Igualtat i Feminismes, serà la persona titular de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes o la persona en qui delegui.  
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i Tallada 
o persona en qui delegui.  
Sisena. Confidencialitat de les dades  
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les 
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a 
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels serveis 
de l’objecte del conveni.  
Setena. Vigència del conveni  
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà en la data de la seva signatura, fins al 31 de 
desembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga de 3 anys més.  
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual. 
Vuitena . Causes de resolució  
Són causes de resolució d’aquest conveni:  
1. El mutu acord entre les parts.  
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.  
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.  
No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex. 
Novena. Modificacions  
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni 
haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts, 
mitjançant la corresponent clàusula addicional.  
Desena. Normativa aplicable  
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu acord 
entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en concret, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu 
aplicable.  
Onzena. Interpretació  
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts, i en darrer terme seran resoltes, si escau, 
en la jurisdicció contenciosa administrativa.  
I en prova de conformitat se signa aquest document,  
Georgina Oliva Peña 
Secretària General 
Departament d’Igualtat i Feminismes 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
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Diputació de Girona 
ANNEX 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI 
D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA 
MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL GIRONÈS 
Primer 
Definició, persones destinatàries i objectius 
Definició 
El servei d’intervenció especialitzada és un servei públic especialitzat que ofereix atenció 
integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o 
pateixen situació de violència, i també als fills i filles de qui es fan càrrec. Així mateix, ha 
d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.  
El servei s’ha de prestar de dilluns a divendres, amb horari de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 
19.30 h. Aquest horari 
es podrà adaptar en funció de les necessitats de les persones usuàries. 
Persones destinatàries 
- Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista. 
- Les filles i fills que són a càrrec d’aquestes dones. 
Objectiu 
L’objectiu és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan 
en processos de 
violència masclista, així com els seus fills i filles de qui es fan càrrec i potenciar els 
programes específics i integrals de prevenció, assistència, reparació i implicació 
comunitària. 
Segon 
Accés als serveis, temps d’estada i drets i deures de les persones beneficiàries del 
servei 
Accés als serveis 
Les sol·licituds per utilitzar el servei poden provenir de: 
- Les dones mateixes 
- La Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència 
masclista 
- Els serveis socials 
- Els serveis de salut 
- Associacions de dones 
- Altres unitats que la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
pugui determinar 
Temps d’estada 
El temps d’estada dependrà del procés de recuperació de cada persona usuària, sense 
que s’estableixi prèviament un topall. 
Drets de les persones usuàries 
- A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge, i a la protecció de les dades de 
caràcter personal. 
- A ser informades de les normes de funcionament del servei. 
- A rebre el suport i l’assessorament necessaris per tal de dur a terme el pla de treball 
individual. 
- A presentar queixes i reclamacions, que seran resoltes per la coordinadora del servei. 
En cas de disconformitat amb la solució proposada, la persona usuària té dret a 
presentar queixes i reclamacions davant la Direcció General per a l’Erradicació de les 
Violències masclistes 
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Deures de les persones usuàries 
- Respectar les normes de funcionament. 
- Complir els horaris que s’estableixin. 
- No presentar cap comportament violent físic ni verbal. 
- No presentar indicis d’estar sota els efectes de cap substància ni consumir-ne cap que 
pugui alterar les facultats cognoscitives i/o volitives. 
Tercer 
Recursos humans 
El servei d’intervenció especialitzada comptarà amb el personal següent: 
Director/ora 
Formació: grau en matèria de ciències socials, preferentment psicologia, pedagogia, 
treball social o educació social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4 
Nombre de directors/ores: 1 
Jornada laboral completa 
La seva absència física ha d’estar coberta, sempre, per la persona en qui ho delegui. 
Funcions: 
- Encarregar-se de la gestió i organització del servei i del seu equip professional. 
- Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei. 
- Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa 
comunitària. 
- Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les 
dones i els seus fills i filles. 
- Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, garantint el 
compliment de la normativa del servei. 
- Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball 
individual de cada dona i els seus fills i filles. 
- Realitzar l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius inicials i de la programació 
anual. 
- Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei. 
- Representar el servei davant l’entitat gestora així com davant del Departament 
d’Igualtat i Feminismes. 
Personal d’atenció psicològica per a les dones 
Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb 
experiència en la intervenció en violències familiar i masclista 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit : 3 
Nombre de professionals: 2 
Jornada laboral completa. 
Funcions: 
- Atendre presencialment les dones, i les filles i fills que ho requereixin individualment o 
en grup. 
- Realitzar l’acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les relacions 
abusives i les possibles situacions de risc, tant per a elles com per a les filles i fills. 
- Acordar amb la dona els aspectes que caldrà treballar en el procés de recuperació: 
seguretat, autoconfiança, culpabilitat, relació amb les filles i fills, relacions interpersonals. 
- Compartir i coordinar-se amb l’equip amb relació als casos atesos. 
- Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i/o privada. 
- Organitzar i dinamitzar les sessions en grup. 
- Atendre situacions d’urgència que requereixen contenció, dins l’horari habitual, en el 
centre mateix o en el 
servei d’acolliment d’urgències, en cas que la Secretaria de Família així ho determini. 
Personal d’atenció psicològica per a infants i adolescents 
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Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb 
experiència en la intervenció amb infants i adolescents, i les violències familiar i 
masclista 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral completa 
Funcions: 
- Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el 
maltractament. 
- Suport i tractament psicològic dels i les menors per a la superació del trauma ocasionat 
per la convivència amb el maltractament. 
- Derivació dels casos a altres serveis d’atenció psicològica quan sigui necessari. 
- Supervisió de casos en l’equip interdisciplinari. 
- Coordinació amb altres centres d’educació i salut infantil: CSMIJ, CAP (pediatre/a), per 
al tractament i seguiment de casos específics. 
- Altres funcions que puguin sorgir dins l’àmbit d’actuació del servei. 
- Atendre situacions d’urgència que requereixen contenció, dins l’horari habitual, en el 
centre mateix o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que la Direcció General per 
a l’Erradicació de les Violències masclistes així ho determini. 
Jurista 
Formació: grau en dret amb experiència en dret de família i penal, i en el treball amb 
dones. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral completa 
Funcions: 
- Assessorar les dones en tots els temes legals que les afectin (denúncies per 
maltractaments, processos de separació, guarda i custòdia dels fills i filles, mesures 
cautelars o provisionals, etc.). 
- Facilitar que la dona tingui la representació legal i/o l’assessorament que requereixi en 
els procediments judicials. 
- Realitzar l’acompanyament de les dones i el seguiment dels processos judicials. 
- Assessorar l’equip professional del servei. 
- Fer el seguiment dels processos de les dones mitjançant els professionals de 
l’advocacia que corresponguin. 
- Participació en els processos de treball de l’equip. 
- Atendre situacions d’urgència, dins l’horari habitual, en el mateix centre o en el servei 
d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General per a l’Erradicació de 
les Violències masclistes així ho determini. 
Educador/ora social 
Formació: grau en educació social o habilitació en educació social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre professionals: un mínim de 2 
Jornada laboral completa 
Funcions: 
- Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les 
activitats. 
- Acompanyar i donar suport als i les menors que estan involucrats en situacions de 
violència. 
- Realitzar programes educatius individualitzats, quan sigui necessari. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa pública o privada. 
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- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou 
entorn. 
- Fer de pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida). 
- Atendre situacions d’urgència i fer l’acompanyament de les dones, en el centre mateix 
o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que la Direcció General per a l’Erradicació 
de les Violències masclistes així ho determini. 
Treballador/ora social 
Formació: grau en treball social o titulació equivalent 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral completa 
Funcions: 
- Atendre presencialment les dones, i/o les filles i fills, per tal de conèixer-ne la història 
abusiva (episodis de 
violència, freqüència, cronicitat i situació de risc). 
- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials. 
- Avaluar la situació de risc tant de la dona com, si escau, dels i les menors en aquesta 
situació. 
- Treballar amb la dona les necessitats socials més urgents, ajudar-la en la recerca i en 
la tramitació, si escau, dels ajuts corresponents. 
- Acompanyar la dona en el procés de resolució dels aspectes socials que s’hagin 
acordat. 
- Elaborar informes integrals que recullin els àmbits afectats per la violència, si escau. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada. 
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou 
entorn. 
- Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida). 
- Actuar, dins l’horari de treball, en aquelles situacions d’urgència que li siguin atribuïdes. 
- Atendre situacions d’urgència, dins l’horari habitual, en el centre mateix o en el servei 
d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General per a l’Erradicació de 
les Violències masclistes així es determini. 
Personal de suport 
Formació: proposada per l’entitat 
Funcions: proporcionar suport administratiu i d’acollida 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral completa 
Amb relació a la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal 
contractat li seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al Conveni col·lectiu de 
treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de 
risc per als anys 2013-2018. En el cas que es tracti d’una cooperativa de treball associat, 
cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus estatuts i en cap cas no poden 
ser inferiors a les condicions fixades com a referents al paràgraf anterior”. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni, dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció de qualsevol 
resolució respecte a l’encàrrec esmentat , amb excepció de qüestions que per Llei siguin 
indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa concordant. 
 
Quart. Publicar el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
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de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la 
seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Cinquè. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona. 
Sisè. Notificar el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL.” 
 
El senyor President comenta que passaríem a la Comissió d’Acció Social. Jo els 
proposaria que la senyora Maria Puig ens expliqués els quatre punts, que sempre són 
aquests quatre punts que ja són recurrents any rere any. I si els sembla faríem una 
votació conjunta dels quatre punts, d’acord? Senyora Puig, si vol fer els punts del 18 al 
21, ambdós inclosos. 
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, pren la paraula i manifesta: Bon dia. Com 
veuen, i com diu el president, es tracta d’aquests quatre convenis amb el Departament 
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per a un encàrrec de gestió de 
diversos serveis. Es tracta de serveis a la comarca del Gironès i un concretament a 
Figueres i l’Alt Empordà. El punt 18 es tracta del servei d’intervenció especialitzada per 
a dones que pateixen violència masclista i els seus fills i filles. El 19 és, en aquest cas, 
el servei d’acolliment i recuperació també per a dones que pateixen violència masclista 
i els seus fills i filles de la comarca del Gironès. I el punt 20 i 21, es tracta dels serveis 
tècnics de punt de trobada a Figueres i la comarca de l’Alt Empordà i a la comarca del 
Gironès, respectivament. Saben que són aquests encàrrecs de gestió que la Diputació 
fa a través de SUMAR. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Puig. Alguna paraula en aquest punts? 
No? Perquè són recurrents de cada any. Les votacions. Hi ha algun vot en contra? 
Alguna abstenció? Doncs queden aprovats per unanimitat, senyor secretari. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
19. Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. d'Igualtat i 

Feminismes de la Generalitat de Catalunya, del Servei d’acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills 
i filles a la comarca del Gironès, 2022 - Acció Social. 2022/D060103/2428 

 
“En data 21 de desembre de 2020 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de 
gestió entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, del Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès, per un període que 
s’inicia l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021, CN/4059 (exp. 2020/6994). 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 d’octubre de 2021 es 
va aprovar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni, per un període d’un any més, des 
de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022 (exp. 2021/7495). 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2022 el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya comunica a aquesta Diputació que cal aprovar un nou conveni 
d’encàrrec de gestió del servei referit anteriorment, ja que, per causes sobrevingudes i 
alienes a la seva voluntat, durant l’any 2021 no es va poder formalitzar la corresponent 
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addenda de pròrroga per a l’any 2022 i, per aquest fet, la vigència del conveni va finalitzar 
en data 31 de desembre de 2021. 
 
Atès que, en conseqüència, es procedeix a deixar sense efectes l’acord del Ple de la 
Diputació de Girona, del dia 19 d’octubre de 2021, que aprovava l’addenda de pròrroga del 
conveni, i a iniciar un nou procediment per aprovar un nou conveni d’encàrrec de gestió del 
Servei d’acolliment i recuperació a la comarca del Gironès. 
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis de 
les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns serveis 
públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als ajuntaments pretén 
millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits. 
El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest conveni s’inscriu en aquesta línia 
d’actuació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les diputacions 
provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic d’acord 
amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels 
òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres òrgans 
o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre que entre les seves 
competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans 
tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les encomanes de gestió no podran 
tenir per objecte prestacions pròpies de contractes regulats a la legislació de contractes del 
sector públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència 
ni dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en 
els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de col·laboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Acció 
Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Deixar sense efectes l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia 19 
d’octubre de 2021, que aprovava l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió 
entre aquesta Diputació i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de 
Catalunya del Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència 
masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès (exp. 2021/7495). 
 
Segon. Aprovar el conveni entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei 
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus 
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fills i filles a la comarca del Gironès, el contingut del qual es reprodueix de forma íntegra 
a continuació (CN/4181) (Exp. 2022/2428). 
 
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I 
FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SERVEI D’ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ PER A DONES QUE PATEIXEN 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES A LA COMARCA DEL 
GIRONÈS 
D’una part, la senyora Georgina Oliva Peña Secretària General del Departament  
d’Igualtat i Feminismes, a l’empara del a Resolució IFE/3103/2021, de 15 d’octubre, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Igualtat i Feminismes 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ........, , i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que en data 21 de desembre de 2020 es va signar un conveni que estableix 
l’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la 
Diputació de Girona per a la gestió del Servei d’Acolliment i Recuperació per a Dones 
que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès. 
Segon.- Que el Departament d’Igualtat i Feminismes ha assumit les competències de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de dones i de lluita contra la violència 
masclista, que exercirà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes. 
Tercer.- Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits.  
Quart.- Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.  
Cinquè.- Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, 
per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 
Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels 
contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no 
suposa una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del 
seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes 
o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
Sisè.- Que en data 31 de desembre de 2021 el conveni signat va finalitzar la serva 
vigència  
Setè.- Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i 
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei 
d’Acolliment i Recuperació a la Comarca del Gironès, i a tal efecte formalitzar el present 
conveni d’encàrrec de gestió. 
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D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
ACORDEN 
Primera. Objecte del conveni  
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, a la Diputació de Girona, 
del servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per 
als seus fills i filles (en endavant SAR) a la comarca del Gironès.  
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament d’Igualtat i Feminismes  es 
farà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
El SAR és un servei especialitzat residencial i temporal, que ofereix acolliment i atenció 
integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a llurs filles i 
fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc 
motivada per la violència masclista, tot vetllant per llur autonomia. 
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona  
1. Gestionar el servei amb total compliment de les condicions tècniques de prestació del 
SAR elaborades per la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes,  
que s’adjunten com a annex.  
2. Utilitzar per al desenvolupament del servei l’equipament que, a aquest efecte el 
Departament té ubicat en una població de la comarca del Gironès, amb capacitat per 
acollir 9 dones, amb els seus respectius fills i filles, si és el cas.  
3. Prestar el Servei d’acolliment durant tot el termini de durada del conveni les 24 hores 
del dia, tots els dies de l’any.  
4. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la xarxa 
d’atenció que des de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
es determini.  
5. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 
indicacions de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
6. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, d’acord 
a la legislació vigent.  
7. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes.  
8. Fer constar el logotip del Departament d’Igualtat i Feminismes seguint les condicions 
reglamentàries per al seu ús, en tot tipus de comunicació referent als servei objecte 
d’aquest conveni.  
9. Notificar a la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el desenvolupament 
del servei.  
10. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control per part de la 
Generalitat de Catalunya   
11. Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents. 
12. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades mínimes 
300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment 
dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma 
del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents 
de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul de les indemnitzacions.  
13. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona, que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per part 
del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, 
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si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del 
conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat.  
Tercera. Obligacions del Departament d’Igualtat i Feminismes mitjançant la 
Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes.  
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament d’Igualtat i Feminismes per a la 
prestació del Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència 
masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, és de 509.296,55 euros 
(exempt d’IVA) 
L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei 
efectivament prestat des de la data de signatura del conveni, fins al 31 de desembre de 
2022.  
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les normes 
de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport i 
avaluació.  
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.  
Quarta. Justificació i pagament  
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes i 
s’imputarà a la partida pressupostària IF3D/227000700/316E/0000 Gestió de centres i 
serveis  
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per part 
de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa realitzada 
en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes  
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la 
comptabilització de la disposició de crèdit a favor de la persona a la que es fa el conveni 
en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la 
comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que 
haurà d’efectuar-se un cop a la unitat administrativa competent hagi verificat el 
compliment de la finalitzat de l’objecte del conveni. 
Cinquena. Comissió de seguiment  
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de cada 
part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.  
Per part del Departament d’Igualtat i Feminismes, serà la persona titular de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes o la persona en qui delegui.  
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i Tallada 
o persona en qui delegui.  
Sisena. Confidencialitat de les dades  
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les 
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a 
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels serveis 
de l’objecte del conveni.  
Setena. Vigència del conveni  
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà en la data de la seva signatura, fins al 31 de 
desembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga de 3 anys més.  
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual. 
Vuitena . Causes de resolució  
Són causes de resolució d’aquest conveni:  
1. El mutu acord entre les parts.  
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2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.  
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.  
No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex. 
Novena. Modificacions  
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni 
haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts, 
mitjançant la corresponent clàusula addicional.  
Desena. Normativa aplicable  
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu acord 
entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en concret, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu 
aplicable.  
Onzena. Interpretació  
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts, i en darrer terme seran resoltes, si escau, 
en la jurisdicció contenciosa administrativa.  
I en prova de conformitat se signa aquest document,  
Georgina Oliva Peña 
Secretària General 
Departament d’Igualtat i Feminismes 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona 
Annex  
CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT 
I RECUPERACIÓ PER A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER ALS 
SEUS FILLS I FILLES A LA COMARCA DEL GIRONÈS 
Primer 
Definició, persones destinatàries i objectiu 
Definició 
Els serveis d’acolliment i recuperació són serveis especialitzats, residencials i temporals, 
que ofereixen 
acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació a les 
dones i als seus fills i filles dependents, que requereixen un espai de protecció a causa 
de la situació de risc motivada per la violència masclista, vetllant per la seva autonomia. 
El servei d’acolliment i recuperació prestarà els serveis 365 dies l’any. 
Persones destinatàries 
- Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista. 
- Els fills i les filles que són a càrrec d’aquestes dones. 
Objectiu 
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L’acolliment residencial i la recuperació integral de les dones que han estat o estan en 
situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, així com dels fills i filles de qui es 
fan càrrec. 
Segon 
Accés als serveis, criteris d’admissió, temps d’estada i drets i deures de les persones 
destinatàries del servei 
Accés als serveis 
Per accedir al servei serà necessària l’autorització d’ingrés mitjançant una resolució de 
la persona titular de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes. 
Criteris d’admissió 
- Les dones i les seves filles i fills que han estat en situació de violència masclista en 
l’àmbit de la parella. 
- Que les dones tinguin com a mínim divuit anys o siguin menors emancipades legalment. 
- Que manifestin lliurement la voluntat d’accedir al servei i la disponibilitat de seguir un 
pla de treball establert conjuntament amb l’equip professional. 
- Que tinguin un grau d’autonomia que els permeti la convivència amb altres unitats 
familiars sense la necessitat de suport professional continu. 
En quedaran excloses les dones que puguin dificultar el procés de treball de la resta de 
les dones i les que puguin posar en perill la resta d’unitats familiars per motius de 
seguretat. 
Temps d’estada 
Inicialment, l’estada en un servei d’acolliment i recuperació és de sis mesos, en funció 
del procés individual de cadascuna de les dones acollides, ampliables posteriorment per 
períodes de tres mesos, i amb l’objectiu que el procés de recuperació els permeti viure 
de manera autònoma o sense suport professional continuat. 
Drets de les persones usuàries 
- A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge, i a la protecció de les dades de 
caràcter personal. 
- A rebre el suport i l’assessorament necessaris per tal de dur a terme el pla de treball 
individual. 
- A ser respectades en els drets individuals i col·lectius que quedaran recollits en normes 
de règim intern, 
d’acord i amb la legislació vigent, i de conformitat amb les directrius de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes  
- A participar en l’organització del servei i proposar millores de funcionament. 
- A elaborar, conjuntament amb els/les professionals del servei, el contracte d’estada al 
servei, que contindrà el pla de treball, en què es fixaran els objectius que cal complir i 
altres qüestions relacionades amb el procés de recuperació, així com les normes de 
règim intern. 
Deures de les persones usuàries 
- Respectar el contracte d’estada al servei, que contindrà el pla de treball elaborat 
conjuntament entre la mateixa dona i els/les professionals del servei, en què es fixaran 
els objectius que cal complir i altres qüestions relacionades amb el procés de 
recuperació, així com les normes de règim intern. 
- Respectar i facilitar la convivència amb altres unitats familiars. 
- Tenir cura de tot el que fa referència al manteniment, les instal·lacions i el funcionament 
del servei d’acolliment. 
- Responsabilitzar-se i tenir cura de les filles i fills a càrrec. 
- No es permet el consum ni la tinença de drogues ni alcohol a la casa. 
- És imprescindible respectar la confidencialitat de l’adreça i el telèfon de la casa, així 
com de la resta de persones acollides. Per raons de seguretat, no es poden rebre visites 
al servei, ni facilitar-ne l’adreça ni el telèfon a ningú. 
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Tercer 
Recursos humans 
Director/a 
Formació: grau en matèria de ciències socials, preferentment psicologia, pedagogia, 
treball social o educació social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4 
Nombre de directors/ores: 1 
Jornada laboral completa 
La seva absència física ha d’estar coberta, sempre, per la persona en qui ho delegui. 
Funcions: 
- Gestionar l’organització del servei d’acolliment i del seu equip professional. 
- Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei. 
- Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa 
comunitària. 
- Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les 
dones i els seus fills i filles. 
- Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, garantint el 
compliment de la normativa del servei d’acolliment. 
- Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball 
individual de cada dona i els seus fills i filles. 
- Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei. 
- Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament 
d’Igualat i Feminismes  
Treballador/a social 
Formació: grau en treball social o titulació equivalent 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral completa 
Funcions: 
- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials de la dona i 
acompanyar-la en la presa de decisions i en el procés de resolució dels aspectes que 
s’hagin acordat. 
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit social del pla de treball individual i fer-ne el 
seguiment. 
- Facilitar la informació i acompanyar-la, si escau, per accedir als recursos de la Xarxa 
d'atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista? 
- Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa de serveis del territori. 
Psicòleg/òloga 
Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica, i amb 
experiència en el camp dels maltractaments i la violència masclista 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral: mitja jornada 
Funcions: 
- Oferir un espai de suport psicològic per a les dones que ho sol·licitin. 
- Suport psicològic als nens i les nenes en el context del servei d’acolliment. 
- Oferir un espai de suport psicològic per abordar les conseqüències de la violència en 
la relació entre mare i filla/fill. 
- Suport a l’equip del servei d’acolliment. 
- Derivació al servei d’intervenció especialitzada, en aquells casos en què es valori la 
necessitat d’una atenció terapèutica per la situació de violència viscuda. 
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- Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa integral 
especialitzada. 
 Educador/a social 
Formació: grau en educació social o habilitació en educació social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: Un mínim de 6 educadors/es, a jornada completa, per cobrir 
tots els torns: matí, tarda, nit, caps de setmana i festius 
Jornada laboral: almenys 6 professionals han de tenir jornada completa, de cicle 
continuat 
La convocatòria de provisió concretarà el nombre de professionals per a cada servei. 
Funcions: 
- Acompanyar la dona en els seus processos de recuperació per la violència viscuda. 
- Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació entre mare i filla/fill. 
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit educatiu del pla de treball individual i fer-ne el 
seguiment. 
- Fer-se càrrec de l’atenció als fills i filles en aquells moments en què la mare no ho pot 
fer per motius de formació, treball o gestions. 
- Acompanyar la dona i els seus fills, si escau, als recursos de la xarxa d’atenció integral. 
- Organitzar les activitats lúdiques del servei d’acolliment. 
El personal educatiu ha de donar cobertura al servei les 24 hores del dia, tots els dies 
de l’any. 
Treballador/a familiars/Tècnic/a Integració social/monitor/a de lleure:  
Nivell d’estudis: la corresponent per aquest àmbit.  
Anys mínims d’experiència: 2  
Funcions:  
- Col·laborar en les tasques complementaries del Servei d’Acolliment d’acord amb els 
plans de treball establerts. 
Treballador/a familiars/Tècnic/a Integració social/monitor/a de lleure:  
Nivell d’estudis: la corresponent per aquest àmbit.  
Anys mínims d’experiència: 2  
Funcions:  
- Col·laborar en les tasques complementaries del Servei d’Acolliment d’acord amb els 
plans de treball establerts.  
- Funció de recolzament a la realització d’aquelles tasques més immediates d’atenció 
personal i masclista necessàries per al desenvolupament de la vida quotidiana.  
Nombre mínim de professionals: un mínim de 2, 1 a jornada completa i 1 amb una 
jornada de 25 hores.  
En relació amb la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal 
contractat li seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al Conveni col·lectiu de 
treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de 
risc per als anys 2013-2018. En el cas que es tracti d’una cooperativa de treball associat, 
cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus estatuts, i en cap cas no poden 
ser inferiors a les condicions fixades com a referents al paràgraf anterior 
IX RÈGIM ECONÒMIC  
El càlcul de l’import del servei inclou una part fixa i una part variable.  
Finançament fix per activitat.  
La retribució per activitat fix s’abona a l’entitat per abonar les despeses fixes mensuals.  
S’abonarà a la Diputació de Girona, amb independència dels acolliments de dones i filles 
i fills efectivament prestats.  
Aquesta retribució es calcula tenint en compte un màxim de 3.285 acolliments de dones, 
i un màxim de 4.763 acolliments de fills i filles, a raó de 9 places de dones i d’1’45 
fills/filles per dona, durant els 365 dies de durada màxima anual.  
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Tarifa per acolliment diari per a dona: 102,38 € (IVA exempt).  
Tarifa per acolliment diari per a fill o filla: 11,78 € (iva exempt) sobre la qual és d’aplicació 
l’IVA que la normativa vigent determini.  
Acolliment reservat i no prestat: Es considera acolliment reservat, aquell on la dona es 
troba absent per sortides temporals o per ingrés en centres sanitaris, amb una durada 
superior a tres dies i un màxim de 15 dies. La tarifa per acolliment reservat, i no ocupat, 
és la corresponent al concepte de finançament fix, no inclou el variable.  
Finançament variable per activitat.  
La retribució variable té per objectiu el pagament de les despeses consumibles.  
Aquest import retribueix només els acolliments reals de dones i infants, i es pagarà a 
raó de 20,67€ (iva exempt) i 10,28 € (iva exempt) respectivament”. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni, dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció de qualsevol 
resolució respecte a l’encàrrec esmentat (entre d’altres la correcció puntual a l’alça o a 
la baixa del preu en funció dels dies de còmput anual), amb excepció de qüestions que 
per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix l’article 
34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa concordant. 
 
Quart. Publicar el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la 
seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Cinquè. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona. 
Sisè. Notificar el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
20. Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. d'Igualtat i 

Feminismes de la Generalitat de Catalunya, del Servei tècnic de punt de 
trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, 2022 - Acció 
Social. 2022/D060103/2430 

 
“En data 21 de desembre de 2020 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de 
gestió entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà, per un període que s’inicia l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de 
desembre de 2021,  (exp. 2020/6998). 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 d’octubre de 2021 es 
va aprovar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni, per un període d’un any més, des 
de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022 (exp. 2021/7493). 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2022 el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya comunica a aquesta Diputació que cal aprovar un nou conveni 
d’encàrrec de gestió del servei referit anteriorment, ja que, per causes sobrevingudes i 
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alienes a la seva voluntat, durant l’any 2021 no es va poder formalitzar la corresponent 
addenda de pròrroga per a l’any 2022 i, per aquest fet, la vigència del conveni va finalitzar 
en data 31 de desembre de 2021. 
 
Atès que, en conseqüència, es procedeix a deixar sense efectes l’acord del Ple de la 
Diputació de Girona, del dia 19 d’octubre de 2021, que aprovava l’addenda de pròrroga del 
conveni, i a iniciar un nou procediment per aprovar un nou conveni d’encàrrec de gestió del 
Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà. 
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis de 
les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns serveis 
públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als ajuntaments pretén 
millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits. 
El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest conveni s’inscriu en aquesta línia 
d’actuació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les diputacions 
provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic d’acord 
amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels 
òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres òrgans 
o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre que entre les seves 
competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans 
tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les encomanes de gestió no podran 
tenir per objecte prestacions pròpies de contractes regulats a la legislació de contractes del 
sector públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència 
ni dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en 
els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de col·laboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Acció 
Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Deixar sense efectes l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia 19 
d’octubre de 2021, que aprovava l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió 
entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona, del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà, (exp. 2021/7493). 
 
Segon. Aprovar el conveni entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei tècnic 
de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà,, el contingut del 
qual es reprodueix de forma íntegra a continuació (CN/4183) (Exp. 2022/2430) 
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“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I 
FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA CIUTAT DE FIGUERES I 
COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ 
D’una part, la senyora Georgina Oliva Peña Secretària General del Departament  
d’Igualtat i Feminismes, a l’empara del a Resolució IFE/3103/2021, de 15 d’octubre, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Igualtat i Feminismes 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ........, , i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que en data 21 de desembre de 2020 es va signar un conveni que estableix 
l’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la 
Diputació de Girona per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà. 
Segon.- Que el Departament d’Igualtat i Feminismes ha assumit les competències de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de dones i de lluita contra la violència 
masclista, que exercirà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes. 
Tercer.- Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits.  
Quart.- Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.  
Cinquè.- Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, 
per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 
Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels 
contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no 
suposa una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del 
seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes 
o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
Sisè.- Que en data 31 de desembre de 2021 el conveni signat va finalitzar la serva 
vigència  
Setè.- Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i 
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei 
Tècnic de Punt de Trobada de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, i a tal efecte 
formalitzar el present conveni d’encàrrec de gestió. 
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
ACORDEN 
Primera. Objecte del conveni  
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Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, a la Diputació de Girona, 
del Servei Tècnic de Punt de Trobada a Figueres i comarca de l’Alt Empordà. 
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament d’Igualtat i Feminismes  es 
farà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de la 
tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del 
menor. 
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona  
1.Gestionar els STPT amb total compliment de les condicions tècniques de prestació del 
servei que s’adjunten com a annex.  
2. Prestar el Servei a la ciutat de Figueres , en el local que des de la Direcció General 
per a l’Erradicació de les Violències masclistes es posarà a disposició a aquest efecte.  
3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la xarxa 
d’atenció que des de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
es determini.  
4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 
indicacions de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
5. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, d’acord 
a la legislació vigent.  
6. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes  
7. Fer constar el logotip del Departament d’Igualtat i Feminismes seguint les condicions 
reglamentàries per al seu ús, en tot tipus de comunicació referent als servei objecte 
d’aquest conveni.  
8. Notificar a la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes, 
qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el desenvolupament 
del servei.  
9. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control per part de la Generalitat 
de Catalunya. 
10. Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents.  
11. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades mínimes 
de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en compte 
l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de 
reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis  causats a les persones 
en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul de les 
indemnitzacions.  
12. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per part 
del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, 
si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del 
conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat.  
Tercera. Obligacions del Departament d’Igualtat i Feminismes mitjançant la 
Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes.  
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1. L’import màxim anual a abonar pel Departament d’Igualtat i Feminismes per a la 
prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada a Figueres i la comarca de l’Alt Empordà, 
és de 84.456,00  euros (exempt d’IVA). 
L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei 
efectivament prestat des de la data de signatura del conveni, fins al 31 de desembre de 
2022.  
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les normes 
de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport i 
avaluació.  
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.  
Quarta. Justificació i pagament 
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes i 
s’imputarà a la partida pressupostària IF03D/227000700/316E/0000 Gestió de centres i 
serveis  
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per part 
de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa realitzada 
en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes  
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la 
comptabilització de la disposició de crèdit a favor de la persona a la que es fa el conveni 
en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la 
comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que 
haurà d’efectuar-se un cop a la unitat administrativa competent hagi verificat el 
compliment de la finalitzat de l’objecte del conveni. 
Cinquena. Comissió de seguiment  
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de cada 
part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.  
Per part del Departament d’Igualtat i Feminismes, serà la persona titular de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes o la persona en qui delegui.  
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i Tallada 
o persona en qui delegui.  
Sisena. Confidencialitat de les dades  
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les 
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a 
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels serveis 
de l’objecte del conveni.  
Setena. Vigència del conveni  
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà en la data de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga de 3 anys més.  
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual. 
Vuitena . Causes de resolució  
Són causes de resolució d’aquest conveni:  
1. El mutu acord entre les parts.  
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.  
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.  
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No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex. 
Novena. Modificacions  
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni 
haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts, 
mitjançant la corresponent clàusula addicional.  
Desena. Normativa aplicable  
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu acord 
entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en concret, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu 
aplicable.  
Onzena. Interpretació  
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts, i en darrer terme seran resoltes, si escau, 
en la jurisdicció contenciosa administrativa.  
I en prova de conformitat se signa aquest document,  
Georgina Oliva Peña 
Secretària General 
Departament d’Igualtat i Feminismes 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona 
Annex 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT d’IGUALTAT I FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE 
PUNT DE TROBADA A LA CIUTAT DE FIGUERES I  LA COMARCA DE L’ALT 
EMPORDÀ. 
Primer 
Definició, persones destinatàries i objectiu 
Definició 
El servei de punt de trobada s’entén com un servei destinat a atendre i prevenir, en un 
lloc neutral i transitori, i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix 
en els processos de conflictivitat familiar, i, en concret, en el compliment dels drets de 
relació i comunicació dels fills i filles que s’estableix en resolució judicial per als supòsits 
de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part 
de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de menors d’edat. 
Persones destinatàries 
- Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de 
relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent el seu interès primordial, 
escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui verificada en un espai neutral 
amb intervenció de persones professionals. 
- Pares i mares d’aquests infants. 
- Altres familiars a qui la llei concedeix el règim de relació i comunicació. 
Objectiu 
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Garantir als i les menors el dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, 
preservar-los de la relació conflictiva i/o de tot tipus de violència de les persones adultes, 
i en especial de la violència masclista en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació 
o divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració 
pública. 
Segon 
Accés als serveis, temps d’estada, calendari i drets i deures de les persones 
destinatàries del servei 
Accés als serveis 
L’accés als serveis requereix una petició de l’òrgan derivant i l’acceptació de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes  
Només poden atendre les peticions de derivació als serveis tècnics de punt de trobada 
provinents de: 
- Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures 
cautelars o definitives, que estableixi l’exercici dels drets de relació i comunicació amb 
els fills i filles que s’han de desenvolupar en els 
serveis tècnics de punt de trobada. 
- L’acord dels progenitors separats, divorciats o amb matrimoni anul·lat sobre el règim 
de relació i comunicació que consti en el pla de criança en virtut de l’article 233-9.2.d) 
del Codi civil de Catalunya (CCC), a través dels òrgans judicials. 
- Els òrgans competents en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, 
mitjançant una resolució 
administrativa d’acolliment en família extensa o alien 
Els òrgans competents en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, mitjançant 
una resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o acolliment en 
centres residencials, un cop considerada la proposta efectuada per l’equip d’atenció a 
la infància i l’adolescència. 
- Des dels centres d’intervenció especialitzada de la Xarxa d’atenció i recuperació 
integral per a les dones en situació de violència masclista, es pot sol·licitar l’exercici dels 
drets de relació i comunicació amb els fills i filles menors sota la tutela de dones en 
situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els progenitors, i amb 
l’avaluació prèvia de l’equip tècnic. 
Temps d’estada 
Amb caràcter general, el temps d’utilització del servei tècnic de punt de trobada està 
determinat per l’òrgan derivant, amb un termini màxim de dotze mesos, prorrogables per 
períodes de tres, motivats. La utilització màxima del servei no ha d’excedir els divuit 
mesos de durada. 
Calendari 
El servei de punt de trobada: 
Dimecres de 17 a 20 h. 
Divendres de 17 a 20 h. 
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Aquest horari regeix tot l’any sense excepció. 
Les entrevistes inicials i de seguiment amb les persones destinatàries del servei, les 
coordinacions amb altres professionals i amb els òrgans derivants, les reunions d’equip, 
les sessions de supervisió i altres activitats s’han de dur a terme fora de l’horari destinat 
a les visites. 
Drets de les persones usuàries 
- A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge. 
- A ser informades de les normes de funcionament del servei, de la manera com tindran 
lloc les trobades i de les conseqüències de l’incompliment. 
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- A presentar queixes i reclamacions, que seran resoltes per la persona tècnica 
coordinadora del servei. En cas de disconformitat amb la solució proposada, la persona 
usuària té dret a presentar queixes i reclamacions davant la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes 
Deures de les persones usuàries 
- Respectar les normes de funcionament. 
- Complir els horaris que s’estableixin. 
- Aportar tot el que es consideri que el i la menor pot necessitar durant el 
desenvolupament de la visita. 
- No presentar cap comportament violent físic ni verbal. 
- No presentar indicis d’estar sota els efectes de cap substància ni consumir-ne cap que 
pugui alterar les facultats cognoscitives i/o volitives. 
- Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació personal i/o familiar 
que pugui afectar el desenvolupament del servei. 
Tercer 
Recursos humans 
Tècnic/a coordinador/a 
Formació: grau en psicologia o titulació equivalent 
Anys d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral: 22 hores setmanals 
Funcions: 
- Gestionar l’organització del servei i del seu equip professional. 
- Planificar i supervisar tots els serveis i les activitats que es desenvolupen dins el servei. 
- Fer les entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors, així com mantenir els 
contactes amb els equips externs. 
- Representar el servei en les relacions amb els serveis i els recursos de la xarxa 
comunitària. 
- Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les 
dones i els seus fills i filles. 
- Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, a fi de garantir el 
compliment de la normativa del servei. 
- Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball 
individual de cada expedient familiar. 
- Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei. 
- Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament 
d’Igualtat i Feminismes 
Tècnic/a referent: 
Formació: grau en psicologia, treball social, educació social o titulació equivalent 
Experiència en aquest àmbit 
Nombre de tècnics/tècniques necessaris: 3, amb un mínim de contractació, en conjunt, 
de 66 hores setmanals. 
En la convocatòria de provisió corresponent s’haurà de concretar, per a cada servei, el 
nombre exacte de tècnics/tècniques referents per a cada servei, en funció de la població 
que s’hagi d’atendre. 
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir el grau en psicologia i podrà assumir 
les funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 
Jornada laboral: 22 hores setmanals 
Funcions: 
- Seguiment de les visites. 
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- Acompanyar els menors dins el punt de trobada mentre es fan les entrevistes prèvies 
a l’inici del servei. 
- Acompanyar els menors durant els intercanvis. 
- Elaborar els informes de seguiment i avaluació corresponents. 
- Fer de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de desenvolupar 
diàriament. 
Jurista 
Formació: grau en dret o titulació equivalent 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 1 
Modalitat contractual i temps de contractació: concretats per l’entitat 
Funcions: assessorar l’equip professional del servei tècnic de punt de trobada en l’àmbit 
de les competències. 
Amb relació a la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal 
contractat (a excepció del/de la jurista), s’hauran d’aplicar, com a mínim, les que conté 
el Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i 
d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018. En cas que es tracti d’una 
cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus 
estatuts i en cap cas no poden ser inferiors a les condicions que s’han fixat com a 
referents en el paràgraf anterior”. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni, dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció de qualsevol 
resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions que per Llei siguin 
indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa concordant. 
 
Quart. Publicar el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la 
seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Cinquè. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona. 
 
Sisè. Notificar el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
21. Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. d'Igualtat i 

Feminismes de la Generalitat de Catalunya, del Servei tècnic de punt de 
trobada a la comarca del Gironès, 2022 - Acció Social. 2022/D060103/2431 

 
“En data 21 de desembre de 2020 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de 
gestió entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, del Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del 
Gironès, per un període que s’inicia l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de desembre de 
2021, CN/4062 (exp. 2020/7000). 
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Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 d’octubre de 2021 
es va aprovar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni, per un període d’un any més, 
des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022 (exp. 2021/7494). 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2022 el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya comunica a aquesta Diputació que cal aprovar un nou conveni 
d’encàrrec de gestió del servei referit anteriorment, ja que, per causes sobrevingudes i 
alienes a la seva voluntat, durant l’any 2021 no es va poder formalitzar la corresponent 
addenda de pròrroga per a l’any 2022 i, per aquest fet, la vigència del conveni va 
finalitzar en data 31 de desembre de 2021. 
 
Atès que, en conseqüència, es procedeix a deixar sense efectes l’acord del Ple de la 
Diputació de Girona, del dia 19 d’octubre de 2021, que aprovava l’addenda de pròrroga 
del conveni, i a iniciar un nou procediment per aprovar un nou conveni d’encàrrec de 
gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès. 
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns serveis 
públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als ajuntaments pretén 
millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la d’aquells més 
desafavorits. El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest conveni s’inscriu en 
aquesta línia d’actuació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les diputacions 
provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.  
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres 
òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre que entre 
les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no disposin 
de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les encomanes de 
gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes regulats a la 
legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de 
la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, essent 
responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o resolucions de 
caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta activitat material 
objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de col·laboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Acció 
Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
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Primer. Deixar sense efectes l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia 19 
d’octubre de 2021, que aprovava l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió 
entre aquesta Diputació i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de 
Catalunya del Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès (exp. 
2021/7494). 
 
Segon. Aprovar el conveni entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei tècnic 
de punt de trobada a la comarca del Gironès, el contingut del qual es reprodueix de 
forma íntegra a continuació (CN/4184) (Exp. 2022/2431). 
 
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I 
FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA COMARCA DEL GIRONÈS 
D’una part, la senyora Jorgina Oliva Peña Secretària General del Departament  
d’Igualtat i Feminismes, a l’empara del a Resolució IFE/3103/2021, de 15 d’octubre, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Igualtat i Feminismes 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ........, , i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que en data 21 de desembre de 2020 es va signar un conveni que estableix 
l’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la 
Diputació de Girona per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca 
del Gironès. 
Segon.- Que el Departament d’Igualtat i Feminismes ha assumit les competències de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de dones i de lluita contra la violència 
masclista, que exercirà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes. 
Tercer.- Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits.  
Quart.- Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.  
Cinquè.- Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, 
per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 
Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels 
contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no 
suposa una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del 
seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes 
o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
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Sisè.- Que en data 31 de desembre de 2021 el conveni signat va finalitzar la serva 
vigència  
Setè.- Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i 
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei 
Tècnic de Punt de Trobada del Gironès, i a tal efecte formalitzar el present conveni 
d’encàrrec de gestió. 
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
ACORDEN 
Primera. Objecte del conveni  
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, a la Diputació de Girona, 
del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès.  
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament d’Igualtat i Feminismes  es 
farà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de la 
tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del 
menor. 
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona  
1.Gestionar els STPT amb total compliment de les condicions tècniques de prestació del 
servei que s’adjunten com a annex.  
2. Prestar el Servei a la ciutat de Girona, en el local que des de la Direcció General per 
a l’Erradicació de les Violències masclistes es posarà a disposició a aquest efecte.  
3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la xarxa 
d’atenció que des de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
es determini.  
4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 
indicacions de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes  
5. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, d’acord 
a la legislació vigent.  
6. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes.  
7. Fer constar el logotip del DIF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús, en 
tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni.  
8. Notificar a la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes, 
qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el desenvolupament 
del servei.  
9. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control per part de la Generalitat 
de Catalunya. 
10. Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents.  
11. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades mínimes 
de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en compte 
l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de 
reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en 
accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul de les 
indemnitzacions.  
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12. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per part 
del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, 
si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del 
conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat.  
Tercera. Obligacions del Departament d’Igualtat i Feminismes mitjançant la 
Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes.  
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament d’Igualtat i Feminismes per a la 
prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès, és de 
120.828,00 euros (exempt d’IVA) 
L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei 
efectivament prestat des de la data de signatura del conveni, fins al 31 de desembre de 
2022.  
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les normes 
de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport i 
avaluació.  
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.  
Quarta. Justificació i pagament 
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes i 
s’imputarà a la partida pressupostària IF03D/227000700/316E/0000 Gestió de centres i 
serveis  
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per part 
de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa realitzada 
en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes  
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la 
comptabilització de la disposició de crèdit a favor de la persona a la que es fa el conveni 
en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la 
comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que 
haurà d’efectuar-se un cop a la unitat administrativa competent hagi verificat el 
compliment de la finalitzat de l’objecte del conveni. 
Cinquena. Comissió de seguiment  
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de cada 
part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.  
Per part del Departament d’Igualtat i Feminismes, serà la persona titular de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes o la persona en qui delegui.  
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i Tallada 
o persona en qui delegui.  
Sisena. Confidencialitat de les dades  
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les 
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a 
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels serveis 
de l’objecte del conveni.  
Setena. Vigència del conveni  
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà en la data de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga de 3 anys més.  
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual. 
Vuitena . Causes de resolució  
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Són causes de resolució d’aquest conveni:  
1. El mutu acord entre les parts.  
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.  
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.  
No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex. 
Novena. Modificacions  
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni 
haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts, 
mitjançant la corresponent clàusula addicional.  
Desena. Normativa aplicable  
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu acord 
entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en concret, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu 
aplicable.  
Onzena. Interpretació  
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts, i en darrer terme seran resoltes, si escau, 
en la jurisdicció contenciosa administrativa.  
I en prova de conformitat se signa aquest document,  
Georgina Oliva Peña 
Secretària General 
Departament d’Igualtat i Feminismes 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona 
Annex 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE 
PUNT DE TROBADA A LA COMARCA DEL GIRONÈS. 
Primer 
Definició, persones destinatàries i objectiu 
Definició 
El servei de punt de trobada s’entén com un servei destinat a atendre i prevenir, en un 
lloc neutral i transitori, i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix 
en els processos de conflictivitat familiar, i, en concret, en el compliment dels drets de 
relació i comunicació dels fills i filles que s’estableix en resolució judicial per als supòsits 
de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part 
de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de menors d’edat. 
Persones destinatàries 
- Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de 
relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent el seu interès primordial, 
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escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui verificada en un espai neutral 
amb intervenció de persones professionals. 
- Pares i mares d’aquests infants. 
- Altres familiars a qui la llei concedeix el règim de relació i comunicació. 
Objectiu 
Garantir als i les menors el dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, 
preservar-los de la relació conflictiva i/o de tot tipus de violència de les persones adultes, 
i en especial de la violència masclista en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació 
o divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració 
pública. 
Segon 
Accés als serveis, temps d’estada, calendari i drets i deures de les persones 
destinatàries del servei 
Accés als serveis 
L’accés als serveis requereix una petició de l’òrgan derivant i l’acceptació de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes  
Només poden atendre les peticions de derivació als serveis tècnics de punt de trobada 
provinents de: 
- Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures 
cautelars o definitives, que estableixi l’exercici dels drets de relació i comunicació amb 
els fills i filles que s’han de desenvolupar en els 
serveis tècnics de punt de trobada. 
- L’acord dels progenitors separats, divorciats o amb matrimoni anul·lat sobre el règim 
de relació i comunicació que consti en el pla de criança en virtut de l’article 233-9.2.d) 
del Codi civil de Catalunya (CCC), a través dels òrgans judicials. 
- Els òrgans competents en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, 
mitjançant una resolució administrativa d’acolliment en família extensa o alien 
Els òrgans competents en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, mitjançant 
una resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o acolliment en 
centres residencials, un cop considerada la proposta efectuada per l’equip d’atenció a 
la infància i l’adolescència. 
- Des dels centres d’intervenció especialitzada de la Xarxa d’atenció i recuperació 
integral per a les dones en situació de violència masclista, es pot sol·licitar l’exercici dels 
drets de relació i comunicació amb els fills i filles menors sota la tutela de dones en 
situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els progenitors, i amb 
l’avaluació prèvia de l’equip tècnic. 
Temps d’estada 
Amb caràcter general, el temps d’utilització del servei tècnic de punt de trobada està 
determinat per l’òrgan derivant, amb un termini màxim de dotze mesos, prorrogables per 
períodes de tres, motivats. La utilització màxima del servei no ha d’excedir els divuit 
mesos de durada. 
Calendari 
El servei de punt de trobada: 
Dimecres de 17 a 20 h. 
Divendres de 17 a 20 h. 
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Aquest horari regeix tot l’any sense excepció. 
Les entrevistes inicials i de seguiment amb les persones destinatàries del servei, les 
coordinacions amb altres professionals i amb els òrgans derivants, les reunions d’equip, 
les sessions de supervisió i altres activitats s’han de dur a terme fora de l’horari destinat 
a les visites. 
Drets de les persones usuàries 
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- A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge. 
- A ser informades de les normes de funcionament del servei, de la manera com tindran 
lloc les trobades i de les conseqüències de l’incompliment. 
- A presentar queixes i reclamacions, que seran resoltes per la persona tècnica 
coordinadora del servei. En cas de disconformitat amb la solució proposada, la persona 
usuària té dret a presentar queixes i reclamacions davant la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes 
Deures de les persones usuàries 
- Respectar les normes de funcionament. 
- Complir els horaris que s’estableixin. 
- Aportar tot el que es consideri que el i la menor pot necessitar durant el 
desenvolupament de la visita. 
- No presentar cap comportament violent físic ni verbal. 
- No presentar indicis d’estar sota els efectes de cap substància ni consumir-ne cap que 
pugui alterar les facultats cognoscitives i/o volitives. 
- Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació personal i/o familiar 
que pugui afectar el desenvolupament del servei. 
Tercer 
Recursos humans 
Tècnic/a coordinador/a 
Formació: grau en psicologia o titulació equivalent 
Anys d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral: 22 hores setmanals 
Funcions: 
- Gestionar l’organització del servei i del seu equip professional. 
- Planificar i supervisar tots els serveis i les activitats que es desenvolupen dins el servei. 
- Fer les entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors, així com mantenir els 
contactes amb els equips externs. 
- Representar el servei en les relacions amb els serveis i els recursos de la xarxa 
comunitària. 
- Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les 
dones i els seus fills i filles. 
- Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, a fi de garantir el 
compliment de la normativa del servei. 
- Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball 
individual de cada expedient familiar. 
- Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei. 
- Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament 
d’Igualtat i Feminismes 
Tècnic/a referent: 
Formació: grau en psicologia, treball social, educació social o titulació equivalent 
Experiència en aquest àmbit 
Nombre de tècnics/tècniques necessaris: 4, amb un mínim de contractació, en conjunt, 
de 88 hores setmanals. 
En la convocatòria de provisió corresponent s’haurà de concretar, per a cada servei, el 
nombre exacte de tècnics/tècniques referents per a cada servei, en funció de la població 
que s’hagi d’atendre. 
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir el grau en psicologia i podrà assumir 
les funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 
Jornada laboral: 22 hores setmanals 
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Funcions: 
- Seguiment de les visites. 
- Acompanyar els menors dins el punt de trobada mentre es fan les entrevistes prèvies 
a l’inici del servei. 
- Acompanyar els menors durant els intercanvis. 
- Elaborar els informes de seguiment i avaluació corresponents. 
- Fer de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de desenvolupar 
diàriament. 
Jurista 
Formació: grau en dret o titulació equivalent 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 1 
Modalitat contractual i temps de contractació: concretats per l’entitat 
Funcions: assessorar l’equip professional del servei tècnic de punt de trobada en l’àmbit 
de les competències. 
Amb relació a la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal 
contractat (a excepció del/de la jurista), s’hauran d’aplicar, com a mínim, les que conté 
el Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i 
d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018. En cas que es tracti d’una 
cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus 
estatuts i en cap cas no poden ser inferiors a les condicions que s’han fixat com a 
referents en el paràgraf anterior”. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni, dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció de qualsevol 
resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions que per Llei siguin 
indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa concordant. 
 
Quart. Publicar el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la 
seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Cinquè. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona. 
 
Sisè. Notificar el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
El senyor President, pren la paraula i manifesta que passem a la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat. Aquí hi ha una sèrie de punts. Si no vaig errat, els punts 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34, que tots són de Fons Europeus i tots són amb 
continguts semblant.  
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22. Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Riells i Viabrea, pel 
cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la millora de 
l’enllumenat públic exterior del municipi - Programes Europeus. 
2016/X020200/944 

 
“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea i 
la Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i fins el 
13 de març de 2022. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni  es podrà prorrogar, mitjançant l’acord 
exprés de les dues parts que subscriuen del conveni. 
 
Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, fins el 13 de març de 2026, el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sils i la Diputació de Girona.  
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Riells i Viabrea i la Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions d’execució, 
i lliurement de la millora de l’enllumenat públic exterior del municipi, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional,  el contingut de la qual es reprodueix de forma 
íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIELLS 
I VIABREA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXTERIOR DEL MUNICIPI, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
CN/ 3671        EXP.: 2016/944 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat 
pel Ple de la Diputació de Girona del dia...de......de 202.... 
Josep Maria Bagot Belfort, alcalde de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, per nomenament 
del Ple de l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al carrer Urbanització 
Can Salva , 1, 17404 Riells i Viabrea, amb NIF P1715500C. 
Antecedents 
a) Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 23 de gener de 2018 entre les 

dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè estableix que 
el conveni es podrà prorrogar amb caràcter anual sempre i quan així s’acordi de 
manera expressa per ambdues parts.  

b) Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 
5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta 
addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes  
Primer.  
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Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la 
manera següent: 
“El conveni es podrà  prorrogar, sempre i quan així s’acordi de manera expressa per 
totes les parts, pel termini de quatre anys més.” 
Segon. 
D’acord amb el disposat al pacte setè del conveni, ambdues parts acorden la seva 
pròrroga, per termini de quatre anys més, fins el dia 13 de març de 2026. 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Riells i Viabrea, pel seu 
coneixement i a tots els efectes.” 
 
El senyor President, diu: faci una explicació genèrica, senyora Mindan. Si algú de vostès 
vol una votació separada de la resta, si us plau, que ho faci evident, i ho faríem, si no 
els votaríem en bloc, d’acord? Doncs senyora Mindan, té la paraula. 
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, pren la 
paraula i manifesta: Bon dia a tothom. Gràcies, president. En aquest cas, tots tenen 
l’objectiu de mantenir la titularitat de les instal·lacions davant de les obligacions que 
tenim del FEDER, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. En aquest cas, 
veuran que n’hi han uns que són addendes del conveni. En aquest cas, els convenis ja 
ens han caducat perquè són els eixos 4 i 6 de la primera convocatòria, i hem de mantenir 
la titularitat i els compromisos presos. I altres són convenis nous perquè, en aquest cas, 
els convenis ja han caducat. Pel que fa als eixos 4 i 6, aprovem addendes amb els 
ajuntaments de Riells i Viabrea, per l’enllumenat; de Pals, per l’enllumenat també; de 
Sils, de Caldes de Malavella i de Sarrià, tots per l’enllumenat fem pròrroga conveni. Els 
eixos 4 i 6 també primera convocatòria, cas d’energies renovables, les calderes de 
biomassa. Aprovem, en aquest cas, un segon conveni amb els ajuntaments de Santa 
Coloma de Farners per la caldera, com ja hem dit, el de Vilobí d’Onyar, de Campdevànol 
i de Cassà de la Selva. L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, l’Ajuntament de la 
Jonquera, l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i l’Ajuntament de Bordils, per les calderes 
de biomassa. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. També són convenis que hem vist 
perquè alguns han caducat i els tornem a refer, i alguns s’han de fer nous per la 
convocatòria d’aquest any. Per tant, en tot cas, estarien d’acord en fer una votació 
conjunta de tot? Hi ha alguna paraula demanada? No? Per tant, entenc que queden, 
fins al punt 34, senyor secretari, aprovats en aquest cas per unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
23. Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Pals pel 

cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la millora de 
l’enllumenat públic exterior del municipi - Programes Europeus. 
2016/X020200/853 
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“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pals i la Diputació 
de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i fins el 23 de gener 
de 2022. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni  es podrà prorrogar, mitjançant l’acord 
exprés de les dues parts que subscriuen del conveni. 
 
Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, fins el 23 de gener de 2026, el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Pals i la Diputació de Girona.  
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Pals i la Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions d’execució, i 
lliurement de la millora de l’enllumenat públic exterior del municipi, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional,  el contingut de la qual es reprodueix de forma 
íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALS I 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXTERIOR DEL MUNICIPI, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
CN/3673       EXP.: 2016/853 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat 
pel Ple de la Diputació de Girona del dia...de......de 202.... 
Carles Pi Renart, alcalde de l’Ajuntament de Pals, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al carrer Major, 7, 17256 Pals, 
amb NIF P1713200B. 
Antecedents 
a) Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 23 de gener de 2018 entre les 

dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè estableix que 
el conveni es podrà prorrogar amb caràcter anual sempre i quan així s’acordi de 
manera expressa per ambdues parts.  

b) Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 
5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta 
addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes  
Primer.  
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la 
manera següent: 
“El conveni es podrà  prorrogar, sempre i quan així s’acordi de manera expressa per 
totes les parts, pel termini de quatre anys més.” 
Segon. 
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D’acord amb el disposat al pacte setè del conveni, ambdues parts acorden la seva 
pròrroga, per termini de quatre anys més, fins el dia 23 de gener de 2026. 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Pals, pel seu coneixement i a tots 
els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
24. Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Sils pel 

cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la millora de 
l’enllumenat públic exterior del municipi - Programes Europeus. 
2016/X020200/976 

 
“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sils i la Diputació 
de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i fins el 13 de març 
de 2022. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni  es podrà prorrogar, mitjançant l’acord 
exprés de les dues parts que subscriuen del conveni. 
 
Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, fins el 13 de març de 2026, el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sils i la Diputació de Girona.  
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sils i la Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions d’execució, i 
lliurement de la millora de l’enllumenat públic exterior del municipi, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional,  el contingut de la qual es reprodueix de forma 
íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SILS I 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXTERIOR DEL MUNICIPI, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
CN/ 3674       EXP.: 2016/976 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
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P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat 
per ..... de la Diputació de Girona del dia...de......de 202.... 
Eduard Colomé Ribas, alcalde de l’Ajuntament de Sils, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al passeig Sant Cosme i Damià, 
2, 17410 Sils, amb NIF P1720500F. 
Antecedents 
a) Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 23 de gener de 2018 entre les 

dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè estableix que 
el conveni es podrà prorrogar amb caràcter anual sempre i quan així s’acordi de 
manera expressa per ambdues parts.  

b) Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 
5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta 
addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes  
Primer.  
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la 
manera següent: 
“El conveni es podrà  prorrogar, sempre i quan així s’acordi de manera expressa per 
totes les parts, pel termini de quatre anys més.” 
Segon. 
D’acord amb el disposat al pacte setè del conveni, ambdues parts acorden la seva 
pròrroga, pel termini de quatre anys més, fins el dia 13 de març de 2026. 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sils, pel seu coneixement i a tots 
els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
25. Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Caldes de 

Malavella pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la 
millora de l’enllumenat públic exterior del municipi - Programes Europeus. 
2016/X020200/862 

 
“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella i la Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del 
conveni i fins el 13 de març de 2022. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni  es podrà prorrogar, mitjançant l’acord 
exprés de les dues parts que subscriuen del conveni. 
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Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, fins el 13 de març de 2026, el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i la Diputació de Girona.  
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella i la Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions 
d’execució, i lliurement de la millora de l’enllumenat públic exterior del municipi, 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional,  el contingut de la qual es 
reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
DE MALAVELLA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
CN/3675         EXP.: 2016/862 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat 
pel Ple de la Diputació de Girona del dia...de......de 2022. 
Salvador Balliu i Torroella, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al Carrer 
Vall-llovera, s/n, 17455 Caldes de Malavella, amb NIF  P1703700C, assistit per la 
secretària  d’aquesta corporació, Maria Casadevall i Viñas , i facultat pel Ple de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella del dia......de......de 2022.  
Antecedents 
a) Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 23 de gener de 2018 entre les 

dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè estableix que 
el conveni es podrà prorrogar amb caràcter anual sempre i quan així s’acordi de 
manera expressa per ambdues parts.  

b) Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 
5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta 
addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes  
Primer.  
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la 
manera següent: 
“El conveni es podrà  prorrogar, sempre i quan així s’acordi de manera expressa per 
totes les parts, pel termini de quatre anys més.” 
Segon. 
D’acord amb el disposat al pacte setè del conveni, ambdues parts acorden la seva 
pròrroga, per termini de quatre anys més, fins el dia 13 de març de 2026. 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
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modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Caldes de Malavella, pel seu 
coneixement i a tots els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
26. Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Sarrià pel 

cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la millora de 
l’enllumenat públic exterior del municipi - Programes Europeus. 
2016/X020200/1425 

 
“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sarrià i la 
Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i fins el 13 
de març de 2022. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni  es podrà prorrogar, mitjançant l’acord 
exprés de les dues parts que subscriuen del conveni. 
 
Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, fins el 13 de març de 2026, el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sarrià de Ter i la Diputació de Girona.  
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sarrià i la Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions d’execució, i 
lliurement de la millora de l’enllumenat públic exterior del municipi, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional,  el contingut de la qual es reprodueix de forma 
íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SARRIÀ 
I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXTERIOR DEL MUNICIPI, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
CN/3670         EXP.: 2016/1425 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat 
pel Ple de la Diputació de Girona del dia...de......de 202.... 
Narcís Fajula i Aulet, alcalde de l’Ajuntament de Sarrià, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 19 de gener de 2018, amb domicili al carrer Major, 71-73, 17840 
Sarrià de Ter, amb NIF P1719800C. 
Antecedents 
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a) Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 23 de gener de 2018 entre les 
dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè estableix que 
el conveni es podrà prorrogar amb caràcter anual sempre i quan així s’acordi de 
manera expressa per ambdues parts.  

b) Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 
5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta 
addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes  
Primer.  
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la 
manera següent: 
“El conveni es podrà  prorrogar, sempre i quan així s’acordi de manera expressa per 
totes les parts, pel termini de quatre anys més.” 
Segon. 
D’acord amb el disposat al pacte setè del conveni, ambdues parts acorden la seva 
pròrroga, per termini de quatre anys més, fins el dia 13 de març de 2026. 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda. 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sarrià , pel seu coneixement i a 
tots els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
27. Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Santa Coloma de Farners per 

regular les condicions del contracte “Caldera de biomassa i xarxa de calor 
al CEIP Sant Salvador d’Horta i al pavelló municipal La Nòria” - Programes 
Europeus. 2016/X020200/1277 

 
“Aprovació del segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners i la Diputació de Girona, per regular les condicions de funcionament, de titularitat 
i de seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP 
Sant Salvador d’Horta i al pavelló municipal “La Nòria”, cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional. 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners i la Diputació de Girona, per un període de quatre anys. Atès que no ha finalitzat 
el Programa Operatiu FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les 
obligacions contretes en el primer conveni. 
 
Ambdues parts, manifesten la voluntat de signar un segon conveni, per un període de 4 
anys més, prorrogables, amb vigència des de la data de signatura d’aquest. 
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D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners i la Diputació de Girona per regular les condicions de funcionament, de titularitat 
i de seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP 
Sant Salvador d’Horta i al pavelló municipal “La Nòria” , cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, el contingut del qual es reprodueix de forma íntegra a 
continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS PER REGULAR LES 
CONDICIONS DE FUNCIONAMENT, DE TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL 
CONTRACTE DE L’ACTUACIÓ “CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR AL 
CEIP SANT SALVADOR D’HORTA I AL PAVELLÓ MUNICIPAL “LA NÒRIA” OBJECTE 
DE FINANÇAMENT FEDER 
Parts 
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del 
dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas i facultat 
per l’acord de Ple del dia ................ 
Joan Martí i Bonmatí, alcalde de Santa Coloma de Farners, per elecció del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 28 de juny de 2021, amb domicili a Plaça Primer d'Octubre, 1, Santa 
Coloma de Farners i NIF  P1719100H. 
Antecedents 
a) El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 21 de novembre de 2017, va 

adoptar l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners, pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació 
d’una caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP Sant Salvador d’Horta i al pavelló 
municipal “La Nòria”, inclosa dintre de l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes 
de calor i instal·lacions per a la producció d’estella” que es va aprovar dintre de la 
primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 

b) Vist que aquest conveni regulava, les condicions d’execució i de lliurament del bé, 
així com del lliurament de l’import cofinançat per l’Ajuntament (el 25% de la despesa 
elegible més l’IVA repercutible). 

c) Vist que el primer conveni de col·laboració, es va signar el 21 de desembre 2017,  
amb una vigència de quatre anys i que no ha finalitzat el Programa Operatiu FEDER 
2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les obligacions contretes en 
aquest primer conveni. 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar un nou 
conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de 
biomassa i xarxa de calor CEIP Sant Salvador d’Horta i al pavelló municipal “La Nòria” 
inclosa dintre de l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions 
per a la producció d’estella” que es va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 
4 i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020, fins al tancament definitiu del Programa 
Operatiu FEDER 2014/2020. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
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L’ajuntament que subscriu aquest conveni, ha dut a terme les obligacions econòmiques 
que disposava el pacte tercer del primer conveni, signat el dia 21 de desembre de 2017. 
L’ajuntament de Santa Coloma de Farners es compromet a notificar a la Diputació de 
Girona la generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del 
Reglament (UE) 1303/2013. 
Tercer. Titularitat. 
Per tal de donar compliment a la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la 
qual remet a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, atès que la Diputació de Girona 
és la titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera del 
conveni signat el 21 de desembre de 2017, la durada de la titularitat, serà la necessària 
per complir amb l’esmentat article. 
La Diputació de Girona ha posat la instal·lació a disposició de l’Ajuntament que subscriu 
aquest conveni el qual, es compromet a fer-la funcionar durant tot el període que sigui 
de titularitat de la Diputació de Girona. 
Un cop transcorregut el termini mínim necessari per donar compliment a l’article 71 del 
Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de la instal·lació 
al municipi que subscriu aquest conveni. Si cal, aquesta operació s’haurà de reflectir en 
el corresponent inventari de béns municipal. 
Quart. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del contracte, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta 
realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així 
com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les 
diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció tècnica 
de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del 
Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
Cinquè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
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Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
Sisè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent quatre anys, des del moment de la seva 
signatura. 
El conveni es podrà prorrogar per quatre anys més, si així ho acorden ambdues parts 
de manera expressa. 
Setè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que 
disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
Vuitè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament 
s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
Novè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  

1. Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
2. Per finalització de la seva vigència. 
3. Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
4. Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
Desè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent amb 
el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
Onzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària. 
Dotzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i l’ajuntament que 
el subscriu, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució 
de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu.  
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
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I, en prova de conformitat, ambdues  parts signen el present conveni de col·laboració.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquest conveni i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, pel seu 
coneixement i a tots els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
28. Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Vilobí d'Onyar per regular les 

condicions del contracte “Caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP, la 
llar d’infants i el pavelló municipals" - Programes Europeus. 
2016/X020200/908 

 
“Aprovació del segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i la 
Diputació de Girona, per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP al 
CEIP, la llar d’infants i el pavelló municipals ”, cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional. 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i 
la Diputació de Girona, per un període de quatre anys. Atès que no ha finalitzat el 
Programa Operatiu FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les 
obligacions contretes en el primer conveni. 
 
Ambdues parts, manifesten la voluntat de signar un segon conveni, per un període de 4 
anys més, prorrogables, amb vigència des de la data de signatura d’aquest. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i la 
Diputació de Girona per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP, la 
llar d’infants i el pavelló municipals , cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, el contingut del qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR PER REGULAR LES CONDICIONS DE 
FUNCIONAMENT, DE TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE 
L’ACTUACIÓ “CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR AL CEIP, LA LLAR 
D’INFANTS I EL PAVELLÓ MUNICIPALS” OBJECTE DE FINANÇAMENT FEDER 
Parts 
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del 
dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas i facultat 
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per l’acord de Ple del dia ................ 
Cristina Mundet i Benito, alcaldessa de Vilobí d’Onyar, per elecció del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a Travessia Primer d’Octubre 
de 2017, 1, Vilobí d’Onyar i NIF  P1724800F. 
Antecedents 
a) El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 21 de novembre de 2017, va 

adoptar l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, pel 
cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una caldera 
de biomassa i xarxa de calor al CEIP, la llar d’infants i el pavelló municipals, inclosa 
dintre de l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a 
la producció d’estella” que es va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 4 
i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 

b) Vist que aquest conveni regulava, les condicions d’execució i de lliurament del bé, 
així com del lliurament de l’import cofinançat per l’Ajuntament (el 25% de la despesa 
elegible més l’IVA repercutible). 

c) Vist que el primer conveni de col·laboració, es va signar el 21 de desembre 2017,  
amb una vigència de quatre anys i que no ha finalitzat el Programa Operatiu FEDER 
2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les obligacions contretes en 
aquest primer conveni. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar un nou 
conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de 
biomassa i xarxa de calor al CEIP, la llar d’infants i el pavelló municipals” inclosa dintre 
de l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la 
producció d’estella” que es va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del 
PO FEDER Catalunya 2014-2020, fins al tancament definitiu del Programa Operatiu 
FEDER 2014/2020. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
L’ajuntament que subscriu aquest conveni, ha dut a terme les obligacions econòmiques 
que disposava el pacte tercer del primer conveni, signat el dia 21 de desembre de 2017. 
L’ajuntament de Vilobí d’Onyar es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 
1303/2013. 
Tercer. Titularitat. 
Per tal de donar compliment a la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la 
qual remet a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, atès que la Diputació de Girona 
és la titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera del 
conveni signat el 21 de desembre de 2017, la durada de la titularitat, serà la necessària 
per complir amb l’esmentat article. 
La Diputació de Girona ha posat la instal·lació a disposició de l’Ajuntament que subscriu 
aquest conveni el qual, es compromet a fer-la funcionar durant tot el període que sigui 
de titularitat de la Diputació de Girona. 
Un cop transcorregut el termini mínim necessari per donar compliment a l’article 71 del 
Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de la instal·lació 
al municipi que subscriu aquest conveni. Si cal, aquesta operació s’haurà de reflectir en 
el corresponent inventari de béns municipal. 
Quart. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
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administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del contracte, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta 
realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així 
com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les 
diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció tècnica 
de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del 
Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
Cinquè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
Sisè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent quatre anys, des del moment de la seva 
signatura. 
El conveni es podrà prorrogar per quatre anys més, si així ho acorden ambdues parts 
de manera expressa. 
Setè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que 
disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
Vuitè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament 
s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
Novè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  

1. Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
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2. Per finalització de la seva vigència. 
3. Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
4. Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
Desè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent amb 
el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
Onzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària. 
Dotzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i l’ajuntament que 
el subscriu, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució 
de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu.  
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
I, en prova de conformitat, ambdues  parts signen el present conveni de col·laboració.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquest conveni i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, pel seu 
coneixement i a tots els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
29. Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Campdevànol per regular les 

condicions del contracte “Caldera de biomassa i xarxa de calor al pavelló 
municipal Mercè Guix" - Programes Europeus. 2016/X020200/1342 

 
“Aprovació del segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i la 
Diputació de Girona, per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
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seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor al  pavelló 
municipal, Mercè Guix , cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i la 
Diputació de Girona, per un període de quatre anys. Atès que no ha finalitzat el 
Programa Operatiu FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les 
obligacions contretes en el primer conveni. 
 
Ambdues parts, manifesten la voluntat de signar un segon conveni, per un període de 4 
anys més, prorrogables, amb vigència des de la data de signatura d’aquest. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i la 
Diputació de Girona per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor al  pavelló 
municipal, Mercè Guix, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, 
el contingut del qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL PER REGULAR LES CONDICIONS DE 
FUNCIONAMENT, DE TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE 
L’ACTUACIÓ  “INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA AL PAVELLÓ MUNICIPAL 
MERCÈ GUIX” OBJECTE DE FINANÇAMENT FEDER 
Parts 
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del 
dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas i facultat 
per l’acord de Ple del dia ................ 
Dolors Costa i Martínez, alcaldessa de Campdevànol, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la Pl. Anselm Clavé, 1, 17530 
Campdevànol, amb NIF P01704000G. 
Antecedents 
a) El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 21 de novembre de 2017, va 

adoptar l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Campdevànol pel 
cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una caldera 
de biomassa i xarxa de calor al pavelló municipal, Mercè Guix, inclosa dintre de 
l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la 
producció d’estella” que es va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 4 i 
6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 

b) Vist que aquest conveni regulava, les condicions d’execució i de lliurament del bé, 
així com del lliurament de l’import cofinançat per l’Ajuntament (el 25% de la despesa 
elegible més l’IVA repercutible). 

c) Vist que el primer conveni de col·laboració, es va signar el 21 de desembre 2017,  
amb una vigència de quatre anys i que no ha finalitzat el Programa Operatiu FEDER 
2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les obligacions contretes en 
aquest primer conveni. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar un nou 
conveni, d’acord amb els següents 
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Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de 
biomassa i xarxa de calor al pavelló municipal, Mercè Guix” inclosa dintre de l’operació 
(GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d’estella” 
que es va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO FEDER 
Catalunya 2014-2020, fins al tancament definitiu del Programa Operatiu FEDER 
2014/2020. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
L’ajuntament que subscriu aquest conveni, ha dut a terme les obligacions econòmiques 
que disposava el pacte tercer del primer conveni, signat el dia 21 de desembre de 2017. 
L’ajuntament de Campdevànol es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 
1303/2013. 
Tercer. Titularitat. 
Per tal de donar compliment a la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la 
qual remet a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, atès que la Diputació de Girona 
és la titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera del 
conveni signat el 21 de desembre de 2017, la durada de la titularitat, serà la necessària 
per complir amb l’esmentat article. 
La Diputació de Girona ha posat la instal·lació a disposició de l’Ajuntament que subscriu 
aquest conveni el qual, es compromet a fer-la funcionar durant tot el període que sigui 
de titularitat de la Diputació de Girona. 
Un cop transcorregut el termini mínim necessari per donar compliment a l’article 71 del 
Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de la instal·lació 
al municipi que subscriu aquest conveni. Si cal, aquesta operació s’haurà de reflectir en 
el corresponent inventari de béns municipal. 
Quart. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del contracte, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta 
realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així 
com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les 
diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció tècnica 
de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del 
Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
Cinquè. Seguiment. 
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El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
Sisè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent quatre anys, des del moment de la seva 
signatura. 
El conveni es podrà prorrogar per quatre anys més, si així ho acorden ambdues parts 
de manera expressa. 
Setè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que 
disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
Vuitè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament 
s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
Novè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  

1. Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
2. Per finalització de la seva vigència. 
3. Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
4. Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
Desè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent amb 
el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
Onzè. Litigis. 
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Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària. 
Dotzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i l’ajuntament que 
el subscriu, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució 
de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu.  
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
I, en prova de conformitat, ambdues  parts signen el present conveni de col·laboració.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquest conveni i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Campdevànol, pel seu 
coneixement i a tots els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
30. Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Cassà de la Selva per regular les 

condicions del contracte “Caldera de biomassa i xarxa de calor a la piscina 
i al pavelló triple municipals" - Programes Europeus. 2016/X020200/983 

 
“Aprovació del segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
i la Diputació de Girona, per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor a la piscina 
i al pavelló triple municipals , cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional. 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
i la Diputació de Girona, per un període de quatre anys. Atès que no ha finalitzat el 
Programa Operatiu FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les 
obligacions contretes en el primer conveni. 
 
Ambdues parts, manifesten la voluntat de signar un segon conveni, per un període de 4 
anys més, prorrogables, amb vigència des de la data de signatura d’aquest. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i 
la Diputació de Girona per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor a  la piscina 
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i al pavelló triple municipals cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, 
el contingut del qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER REGULAR LES CONDICIONS DE 
FUNCIONAMENT, DE TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE 
L’ACTUACIÓ “CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR A LA PISCINA I AL 
PAVELLÓ TRIPLE MUNICIPALS” OBJECTE DE FINANÇAMENT FEDER 
Parts 
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del 
dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas i facultat 
per l’acord de Ple del dia ................ 
Robert Mundet i Anglada, alcalde de Cassà de la Selva , per elecció del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a Rambla onze de setembre, 111, 
Cassà de la Selva i NIF  P1704900H. 
Antecedents 

1. El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 21 de novembre de 2017, 
va adoptar l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una 
caldera de biomassa i xarxa de calor a la piscina i al pavelló triple municipals, 
inclosa dintre de l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i 
instal·lacions per a la producció d’estella” que es va aprovar dintre de la primera 
convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 

2. Vist que aquest conveni regulava, les condicions d’execució i de lliurament del 
bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per l’Ajuntament (el 25% de la 
despesa elegible més l’IVA repercutible). 

3. Vist que el primer conveni de col·laboració, es va signar el 28 de novembre 2017,  
amb una vigència de quatre anys i que no ha finalitzat el Programa Operatiu 
FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les obligacions 
contretes en aquest primer conveni. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar un nou 
conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de 
biomassa i xarxa de calor a la piscina i al pavelló triple municipals” inclosa dintre de 
l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció 
d’estella” que es va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO FEDER 
Catalunya 2014-2020, fins al tancament definitiu del Programa Operatiu FEDER 
2014/2020. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
L’ajuntament que subscriu aquest conveni, ha dut a terme les obligacions econòmiques 
que disposava el pacte tercer del primer conveni, signat el dia 28 de novembre de 2017. 
L’ajuntament de Cassà de la Selva es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 
1303/2013. 
Tercer. Titularitat. 
Per tal de donar compliment a la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la 
qual remet a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, atès que la Diputació de Girona 
és la titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera del 
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conveni signat el 28 de novembre de 2017, la durada de la titularitat, serà la necessària 
per complir amb l’esmentat article. 
La Diputació de Girona ha posat la instal·lació a disposició de l’Ajuntament que subscriu 
aquest conveni el qual, es compromet a fer-la funcionar durant tot el període que sigui 
de titularitat de la Diputació de Girona. 
Un cop transcorregut el termini mínim necessari per donar compliment a l’article 71 del 
Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de la instal·lació 
al municipi que subscriu aquest conveni. Si cal, aquesta operació s’haurà de reflectir en 
el corresponent inventari de béns municipal. 
Quart. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del contracte, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta 
realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així 
com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les 
diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció tècnica 
de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del 
Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
Cinquè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
Sisè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent quatre anys, des del moment de la seva 
signatura. 
El conveni es podrà prorrogar per quatre anys més, si així ho acorden ambdues parts 
de manera expressa. 
Setè. Normativa legal.  
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El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que 
disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
Vuitè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament 
s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
Novè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  
a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b) Per finalització de la seva vigència. 
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-se 

a la pròrroga. 
Desè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent amb 
el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
Onzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària. 
Dotzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i l’ajuntament que 
el subscriu, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució 
de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu.  
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
I, en prova de conformitat, ambdues  parts signen el present conveni de col·laboració.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquest conveni i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
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TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, pel seu 
coneixement i a tots els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
31. Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Fontanals de Cerdanya per 

regular les condicions del “Caldera de biomassa i xarxa de calor per a 
l’edifici de l’ajuntament, un habitatge municipal i futura biblioteca" - 
Programes Europeus. 2016/X020200/977 

 
“Aprovació del segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Fontanals de 
Cerdanya i la Diputació de Girona, per regular les condicions de funcionament, de 
titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de 
calor  per a l’edifici de l’ajuntament, un habitatge municipal i futura biblioteca, cofinançat 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Fontanals de 
Cerdanya i la Diputació de Girona, per un període de quatre anys. Atès que no ha 
finalitzat el Programa Operatiu FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert 
totes les obligacions contretes en el primer conveni. 
 
Ambdues parts, manifesten la voluntat de signar un segon conveni, per un període de 4 
anys més, prorrogables, amb vigència des de la data de signatura d’aquest. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Fontanals de 
Cerdanya i la Diputació de Girona per regular les condicions de funcionament, de 
titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de 
calor per a l’edifici de l’ajuntament, un habitatge municipal i futura biblioteca cofinançat 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el contingut del qual es reprodueix de 
forma íntegra a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA PER REGULAR LES 
CONDICIONS DE FUNCIONAMENT, DE TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL 
CONTRACTE DE L’ACTUACIÓ “CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR PER 
A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT, UN HABITATGE MUNICIPAL I FUTURA 
BIBLIOTECA ” OBJECTE DE FINANÇAMENT FEDER 
Parts 
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del 
dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas i facultat 
per l’acord de Ple del dia ................ 
Ramon Chia i Gálvez, alcalde de Fontanals de Cerdanya, per elecció del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a Plaça de l'Ajuntament, 1 - El 
Vilar d'Urtx, Fontanals de Cerdanya i NIF P1703600E. 
Antecedents 
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a) El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 21 de novembre de 2017, va 
adoptar l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, 
pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una 
caldera de biomassa i xarxa de calor per a l’edifici de l’ajuntament, un habitatge 
municipal i futura biblioteca, inclosa dintre de l’operació (GO03-000003) “Calderes, 
xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d’estella” que es va aprovar dintre 
de la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 

b) Vist que aquest conveni regulava, les condicions d’execució i de lliurament del bé, 
així com del lliurament de l’import cofinançat per l’Ajuntament (el 25% de la despesa 
elegible més l’IVA repercutible). 

 
c) Vist que el primer conveni de col·laboració, es va signar el 21 de desembre 2017,  

amb una vigència de quatre anys i que no ha finalitzat el Programa Operatiu FEDER 
2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les obligacions contretes en 
aquest primer conveni. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar un nou 
conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de 
biomassa i xarxa de calor per a l’edifici de l’ajuntament, un habitatge municipal i futura 
biblioteca” inclosa dintre de l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i 
instal·lacions per a la producció d’estella” que es va aprovar dintre de la primera 
convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020, fins al tancament 
definitiu del Programa Operatiu FEDER 2014/2020. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
L’ajuntament que subscriu aquest conveni, ha dut a terme les obligacions econòmiques 
que disposava el pacte tercer del primer conveni, signat el dia 21 de desembre de 2017. 
L’ajuntament de Fontanals de Cerdanya es compromet a notificar a la Diputació de 
Girona la generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del 
Reglament (UE) 1303/2013. 
Tercer. Titularitat. 
Per tal de donar compliment a la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la 
qual remet a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, atès que la Diputació de Girona 
és la titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera del 
conveni signat el 21 de desembre de 2017, la durada de la titularitat, serà la necessària 
per complir amb l’esmentat article. 
La Diputació de Girona ha posat la instal·lació a disposició de l’Ajuntament que subscriu 
aquest conveni el qual, es compromet a fer-la funcionar durant tot el període que sigui 
de titularitat de la Diputació de Girona. 
Un cop transcorregut el termini mínim necessari per donar compliment a l’article 71 del 
Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de la instal·lació 
al municipi que subscriu aquest conveni. Si cal, aquesta operació s’haurà de reflectir en 
el corresponent inventari de béns municipal. 
Quart. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
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Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del contracte, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta 
realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així 
com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les 
diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció tècnica 
de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del 
Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
Cinquè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
Sisè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent quatre anys, des del moment de la seva 
signatura. 
El conveni es podrà prorrogar per quatre anys més, si així ho acorden ambdues parts 
de manera expressa. 
Setè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que 
disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
Vuitè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament 
s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
Novè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  

1. Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
2. Per finalització de la seva vigència. 
3. Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
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4. Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-
se a la pròrroga. 

Desè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent amb 
el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
Onzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària. 
Dotzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i l’ajuntament que 
el subscriu, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució 
de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu.  
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
I, en prova de conformitat, ambdues  parts signen el present conveni de col·laboració.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquest conveni i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, pel seu 
coneixement i a tots els efectes. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
32. Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de la Jonquera per regular les 

condicions del contracte “Caldera de biomassa i xarxa de calor per al camp 
de futbol i al pavelló de la zona esportiva municipal" - Programes Europeus. 
2016/X020200/987 

 
“Aprovació del segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Jonquera i la 
Diputació de Girona, per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor al Camp de 
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futbol i al Pavelló de la zona esportiva municipal , cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional. 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Jonquera i la 
Diputació de Girona, per un període de quatre anys. Atès que no ha finalitzat el 
Programa Operatiu FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les 
obligacions contretes en el primer conveni. 
 
Ambdues parts, manifesten la voluntat de signar un segon conveni, per un període de 4 
anys més, prorrogables, amb vigència des de la data de signatura d’aquest. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Jonquera i la 
Diputació de Girona per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor per al camp 
de futbol i al pavelló de la zona esportiva municipal cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, el contingut del qual es reprodueix de forma íntegra a 
continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA PER REGULAR LES CONDICIONS DE 
FUNCIONAMENT, DE TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE 
L’ACTUACIÓ “CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR AL CAMP DE FUTBOL 
I AL PAVELLÓ DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL” OBJECTE DE FINANÇAMENT 
FEDER 
Parts 
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del 
dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas i facultat 
per l’acord de Ple del dia ................ 
Sònia Martínez i Juli, alcaldessa de la Jonquera, per elecció del Ple de l’Ajuntament, 
del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a Plaça de l'Ajuntament, 4, La Jonquera i NIF  
P1709300F. 
Antecedents 
a) El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 21 de novembre de 2017, va 

adoptar l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de La Jonquera, pel 
cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una caldera 
de biomassa i xarxa de calor al camp de futbol i al pavelló de la zona esportiva 
municipal, inclosa dintre de l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i 
instal·lacions per a la producció d’estella” que es va aprovar dintre de la primera 
convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 

b) Vist que aquest conveni regulava, les condicions d’execució i de lliurament del bé, 
així com del lliurament de l’import cofinançat per l’Ajuntament (el 25% de la despesa 
elegible més l’IVA repercutible). 

c) Vist que el primer conveni de col·laboració, es va signar el 21 de desembre 2017,  
amb una vigència de quatre anys i que no ha finalitzat el Programa Operatiu FEDER 
2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les obligacions contretes en 
aquest primer conveni. 
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar un nou 
conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de 
biomassa i xarxa de calor al camp de futbol i al pavelló de la zona esportiva municipal ” 
inclosa dintre de l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions 
per a la producció d’estella” que es va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 
4 i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020, fins al tancament definitiu del Programa 
Operatiu FEDER 2014/2020. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
L’ajuntament que subscriu aquest conveni, ha dut a terme les obligacions econòmiques 
que disposava el pacte tercer del primer conveni, signat el dia 21 de desembre de 2017. 
L’ajuntament de La Jonquera es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 
1303/2013. 
Tercer. Titularitat. 
Per tal de donar compliment a la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la 
qual remet a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, atès que la Diputació de Girona 
és la titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera del 
conveni signat el 21 de desembre de 2017, la durada de la titularitat, serà la necessària 
per complir amb l’esmentat article. 
La Diputació de Girona ha posat la instal·lació a disposició de l’Ajuntament que subscriu 
aquest conveni el qual, es compromet a fer-la funcionar durant tot el període que sigui 
de titularitat de la Diputació de Girona. 
Un cop transcorregut el termini mínim necessari per donar compliment a l’article 71 del 
Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de la instal·lació 
al municipi que subscriu aquest conveni. Si cal, aquesta operació s’haurà de reflectir en 
el corresponent inventari de béns municipal. 
Quart. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del contracte, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta 
realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així 
com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les 
diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció tècnica 
de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del 
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Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
Cinquè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
Sisè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent quatre anys, des del moment de la seva 
signatura. 
El conveni es podrà prorrogar per quatre anys més, si així ho acorden ambdues parts 
de manera expressa. 
Setè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que 
disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
Vuitè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament 
s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
Novè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  

1. Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
2. Per finalització de la seva vigència. 
3. Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
4. Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
Desè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent amb 
el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
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Onzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària. 
Dotzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i l’ajuntament que 
el subscriu, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució 
de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu.  
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
I, en prova de conformitat, ambdues  parts signen el present conveni de col·laboració.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquest conveni i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de La Jonquera, pel seu 
coneixement i a tots els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
33. Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Sant Hilari Sacalm per regular les 

condicions del contracte “Caldera de biomassa i xarxa de calor per als 
edificis municipals de can Blat, can Rovira, la Biblioteca, la Casa de Cultura 
i el Museu de Les Guilleries" - Programes Europeus. 2017/X020300/2883 

 
“Aprovació del segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Hilari i la 
Diputació de Girona, per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor per als 
edificis municipals de can blat, can rovira, la biblioteca, la casa de cultura i el museu de 
Les Guilleries, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Hilari i la 
Diputació de Girona, per un període de quatre anys. Atès que no ha finalitzat el 
Programa Operatiu FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les 
obligacions contretes en el primer conveni. 
 
Ambdues parts, manifesten la voluntat de signar un segon conveni, per un període de 4 
anys més, prorrogables, amb vigència des de la data de signatura d’aquest. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Hilari i la 
Diputació de Girona per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
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seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor per als 
edificis municipals de can blat, can rovira, la biblioteca, la casa de cultura i el museu de 
Les Guilleries, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el contingut 
del qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI PER REGULAR LES CONDICIONS DE 
FUNCIONAMENT, DE TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE 
L’ACTUACIÓ “CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR PER ALS EDIFICIS 
MUNICIPALS DE CAN BLAT, CAN ROVIRA, LA BIBLIOTECA, LA CASA DE CULTURA 
I EL MUSEU DE LES GUILLERIES ” OBJECTE DE FINANÇAMENT FEDER 
Parts 
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del 
dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas i facultat 
per l’acord de Ple del dia ................ 
Joan Ramon Veciana Martínez, alcaldes de Sant Hilari Sacalm, per elecció del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a C/ Rectoria, 17, Sant Hilari 
Sacalm i NIF  P1717400D. 
Antecedents 
a) El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 21 de novembre de 2017, va 

adoptar l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Sant Hilari, pel 
cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una caldera 
de biomassa i xarxa de calor per als edificis municipals de can blat, can rovira, la 
biblioteca, la casa de cultura i el museu de Les Guilleries , inclosa dintre de 
l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la 
producció d’estella” que es va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 4 i 
6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 

b) Vist que aquest conveni regulava, les condicions d’execució i de lliurament del bé, 
així com del lliurament de l’import cofinançat per l’Ajuntament (el 25% de la despesa 
elegible més l’IVA repercutible). 

c) Vist que el primer conveni de col·laboració, es va signar el 21 de desembre 2017,  
amb una vigència de quatre anys i que no ha finalitzat el Programa Operatiu FEDER 
2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les obligacions contretes en 
aquest primer conveni. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar un nou 
conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de 
biomassa i xarxa de calor per als edificis municipals de can blat, can rovira, la biblioteca, 
la casa de cultura i el museu de Les Guilleries” inclosa dintre de l’operació (GO03-
000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d’estella” que es 
va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO FEDER Catalunya 
2014-2020, fins al tancament definitiu del Programa Operatiu FEDER 2014/2020. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
L’ajuntament que subscriu aquest conveni, ha dut a terme les obligacions econòmiques 
que disposava el pacte tercer del primer conveni, signat el dia 21 de desembre de 2017. 
L’ajuntament de Sant Hilari es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 
1303/2013. 
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Tercer. Titularitat. 
Per tal de donar compliment a la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la 
qual remet a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, atès que la Diputació de Girona 
és la titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera del 
conveni signat el 21 de desembre de 2017, la durada de la titularitat, serà la necessària 
per complir amb l’esmentat article. 
La Diputació de Girona ha posat la instal·lació a disposició de l’Ajuntament que subscriu 
aquest conveni el qual, es compromet a fer-la funcionar durant tot el període que sigui 
de titularitat de la Diputació de Girona. 
Un cop transcorregut el termini mínim necessari per donar compliment a l’article 71 del 
Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de la instal·lació 
al municipi que subscriu aquest conveni. Si cal, aquesta operació s’haurà de reflectir en 
el corresponent inventari de béns municipal. 
Quart. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del contracte, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta 
realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així 
com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les 
diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció tècnica 
de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del 
Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
Cinquè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
Sisè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent quatre anys, des del moment de la seva 
signatura. 
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El conveni es podrà prorrogar per quatre anys més, si així ho acorden ambdues parts 
de manera expressa. 
Setè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que 
disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
Vuitè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament 
s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
Novè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  

1. Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
2. Per finalització de la seva vigència. 
3. Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
4. Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
Desè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent amb 
el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
Onzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària. 
Dotzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i l’ajuntament que 
el subscriu, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució 
de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu.  
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
I, en prova de conformitat, ambdues  parts signen el present conveni de col·laboració.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquest conveni i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
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procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Hilari, pel seu coneixement 
i a tots els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
34. Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Bordils per regular les condicions 

del contracte “Caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP municipal" - 
Programes Europeus. 2016/X020200/1208 

 
“Aprovació del segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i la 
Diputació de Girona, per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de 
seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP 
Municipal, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 21 de novembre de 
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i la 
Diputació de Girona, per un període de quatre anys. Atès que no ha finalitzat el 
Programa Operatiu FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les 
obligacions contretes en el primer conveni. 
 
Ambdues parts, manifesten la voluntat de signar un segon conveni, per un període de 4 
anys més, prorrogables, amb vigència des de la data de signatura d’aquest. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i la Diputació 
de Girona per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de seguiment del 
contracte de l’actuació “Caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP Municipal, 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el contingut del qual es 
reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE BORDILS PER REGULAR LES CONDICIONS DE 
FUNCIONAMENT, DE TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE 
L’ACTUACIÓ “CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR AL CEIP MUNICIPAL” 
OBJECTE DE FINANÇAMENT FEDER 
Parts 
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del 
dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas i facultat 
per l’acord de Ple del dia ................ 
Montserrat Pou Costa, alcaldessa de Bordils, per elecció del Ple de l’Ajuntament, del 
dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la Plaça de l'Onze de Setembre, 1, Bordils i NIF  
P1702800B. 
Antecedents 

1. El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 21 de novembre de 2017, 
va adoptar l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Bordils pel 
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cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una 
caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP municipal, inclosa dintre de 
l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la 
producció d’estella” que es va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 
4 i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 

2. Vist que aquest conveni regulava, les condicions d’execució i de lliurament del 
bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per l’Ajuntament (el 25% de la 
despesa elegible més l’IVA repercutible). 

3. Vist que el primer conveni de col·laboració, es va signar el 21 de desembre 2017,  
amb una vigència de quatre anys i que no ha finalitzat el Programa Operatiu 
FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les obligacions 
contretes en aquest primer conveni. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar un nou 
conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de 
biomassa i xarxa de calor al CEIP municipal” inclosa dintre de l’operació (GO03-000003) 
“Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d’estella” que es va aprovar 
dintre de la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020, fins 
al tancament definitiu del Programa Operatiu FEDER 2014/2020. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
L’ajuntament que subscriu aquest conveni, ha dut a terme les obligacions econòmiques 
que disposava el pacte tercer del primer conveni, signat el dia 21 de desembre de 2017. 
L’ajuntament de Bordils es compromet a notificar a la Diputació de Girona la generació 
d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 
1303/2013. 
Tercer. Titularitat. 
Per tal de donar compliment a la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la 
qual remet a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, atès que la Diputació de Girona 
és la titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera del 
conveni signat el 21 de desembre de 2017, la durada de la titularitat, serà la necessària 
per complir amb l’esmentat article. 
La Diputació de Girona ha posat la instal·lació a disposició de l’Ajuntament que subscriu 
aquest conveni el qual, es compromet a fer-la funcionar durant tot el període que sigui 
de titularitat de la Diputació de Girona. 
Un cop transcorregut el termini mínim necessari per donar compliment a l’article 71 del 
Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de la instal·lació 
al municipi que subscriu aquest conveni. Si cal, aquesta operació s’haurà de reflectir en 
el corresponent inventari de béns municipal. 
Quart. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del contracte, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta 
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realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així 
com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les 
diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció tècnica 
de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del 
Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
Cinquè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
Sisè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent quatre anys, des del moment de la seva 
signatura. 
El conveni es podrà prorrogar per quatre anys més, si així ho acorden ambdues parts 
de manera expressa. 
Setè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que 
disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
Vuitè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament 
s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
Novè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  
a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b) Per finalització de la seva vigència. 
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-se 

a la pròrroga. 
Desè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent amb 
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el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
Onzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària. 
Dotzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i l’ajuntament que 
el subscriu, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució 
de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu.  
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
I, en prova de conformitat, ambdues  parts signen el present conveni de col·laboració.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquest conveni i per 
dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Bordils, pel seu coneixement i a 
tots els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
El senyor President pren la paraula i manifesta que passaríem a la Junta de Portaveus, 
si bé després hi hauria tres punts d’urgència, que m’imagino que se’ls ha fet arribar a 
tots els grups. Passaríem a la moció del grup de la CUP de compromís amb l’ús i la 
promoció del català. Senyor secretari, si vol llegir les propostes d’acord. I després 
passaria la paraula a la senyora Guillaumes per a la defensa de la moció, d’acord? 
 
35. Moció del grup de la CUP de compromís amb l'ús i la promoció del català. 

2022/A040100/3071 
 
El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, del següent contingut literal: 
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“La llengua catalana és l’eix vertebrador dels Països Catalans: uneix els parlants de 
diferents territoris, tota una comunitat lingüística. Va ser un instrument d’atac i motiu de 
repressió per a qui la parlava durant el franquisme i altres períodes històrics, però va 
sobreviure gràcies a la resistència, la desobediència i la voluntat dels parlants per 
mantenir-la. 
 
Avui, però, es troba en una situació de retrocés preocupant, tal com apunten diferents 
estudis,  com ara el recent informe anual de la Plataforma per la Llengua1. Aquest 
informe constata que als Països Catalans s’han perdut mig milió de parlants habituals 
des del 2005. Al conjunt dels Països Catalans els parlants de català no superen el 32,4%.  
 
Aquest informe de la Plataforma també posa xifres a les denúncies per discriminació 
dels drets lingüístics de les persones catalanoparlants, que han crescut un 229% en vuit 
anys, fins a arribar a les 1.303 denúncies el 2020. Parlar català ha esdevingut el quart 
motiu de discriminació a Barcelona, segons l’Observatori de les Discriminacions de 
l’Ajuntament de la ciutat. En l’espai públic aquestes denúncies es donen especialment 
en l’àmbit de la salut, però també s’observa com en el marc de la justícia l’ús del català 
és molt baix, amb un 20,6% de sentències redactades en català, o com al País Valencià 
només un dels 214 jutjats funciona habitualment en català. A més a més, cal afegir-hi, 
també, la presència baixíssima del català en els mitjans de comunicació, el cinema, les 
plataformes audiovisuals o les xarxes socials en general. Tot plegat, fa que es produeixi 
actualment una tendència molt preocupant: l’ús social de la llengua ha anat retrocedint 
entre infants i adolescents, que veuen el català com una llengua acadèmica, allunyada 
del món del lleure i l'oci i de les relacions personals. Només un 16,3% dels joves de 15 
a 29 anys diuen que comencen sempre les converses en català. Aquesta situació posa 
en seriós perill la supervivència de la llengua. 
 
La immersió lingüística ha demostrat que pot ser un model de cohesió social eficaç, i ha 
aconseguit amb cert èxit establir el català com a llengua vehicular a les escoles, apresa 
per tot l’alumnat de tots els orígens. D’aquesta manera, la llengua ha actuat com a 
element cohesionador i anivellador social, en la mesura que ha contribuït a reduir les 
diferències de l’alumnat per raó de classe i origen. I és per aquest èxit, allà on és el 
model imperant, i per la funció social de la llengua, que la immersió lingüística és només 
una realitat en una part de la nació i un motiu d’atac constant. Ara bé, les dades ens 
demostren que la immersió lingüística avui no s’està duent a terme en tots els entorns 
educatius, amb la connivència de qui governem les administracions públiques. Lluny de 
treballar per implementar aquest model arreu dels territoris de parla catalana, estem 
permetent ingerències a un model que considerem d’èxit i que representa un model de 
país cohesionador i menys discriminador. 
 
Tot i les preocupants dades que parlen d’un retrocés de l’ús del català a l’escola, entre 
professorat i alumnat, fins i tot on s’hauria d’implementar el model d’immersió lingüística, 
els atacs no han cessat. Quan l’Estat espanyol ataca de manera sistèmica la nostra 
llengua ho fa per debilitar la nostra cohesió social, el principi d’igualtat d’oportunitats i la 
construcció nacional del nostre poble. L’últim és el del Tribunal Suprem, que ha imposat 
a Catalunya la obligatorietat del 25% de classes en castellà, un atac directe a la nostra 
llengua i esquerda el consens ampli entorn de la necessitat d’una immersió lingüística 
real.  

                                            

1 https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2021-web-bo_290_11_2442.pdf  
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Als Països Catalans, amb una població que supera els 13,5 milions de persones, s’hi 
parlen més de 300 llengües. D’entre totes aquestes llengües, només dues gaudeixen de 
la potència i la força d’un estat al darrere: el castellà i el francès. Mentrestant, el català, 
la llengua pròpia, veu perillar la seva situació per culpa dels poders polítics, econòmics 
i mediàtics. 
 
Deia l’alcoiana Isabel-Clara Simó que “a nosaltres, ningú no ens salvarà la llengua, 
excepte nosaltres mateixos”. I és feina nostra que aquest nosaltres inclogui tot el poble, 
amb les casuístiques concretes: tingui l’origen que tingui, visqui on visqui dels territoris 
de llengua catalana, i tingui l’edat que tingui.  
 
L’actual situació del català és preocupant i, especialment, l’ús social de la llengua entre 
adolescents i joves. Des d’una perspectiva de justícia, de drets lingüístics, ens pertoca 
defensar la llengua catalana també des de comarques gironines. Diverses 
organitzacions del país s’han unit per impulsar la campanya “Tots som referents 
lingüístics. No t’excusis!” campanya per renovar i enfortir el compromís amb el català 
dels sectors i agents més vinculats amb la joventut. Es necessita el compromís, la 
voluntat i l’acció de tots els agents polítics i socials i de la ciutadania perquè el català 
sigui llengua de referència dels nostres infants i adolescents. Aquesta moció vol ser una 
mostra del compromís amb l’ús i la promoció del català per part de la Diputació de Girona.  
 
És per això, que el grup de la CUP proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
 

1. Promoure, des de la Diputació de Girona i de forma conjunta amb les entitats per 
la llengua, que tots els 221 municipis de CCG tinguin acordats pactes municipals 
per l’ús del català. 
 

2. Adherir-nos com a Diputació de Girona a la campanya Tots som referents 
lingüístics. No t’excusis2, impulsada pels principals sindicats d’ensenyament i 
d’estudiants així com la Plataforma per la Llengua.  
 

3. Rebutjar públicament qualsevol atac al model d’immersió lingüística, com el que 
s’ha produït en les darreres setmanes amb la imposició de la utilització del 
castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum educatiu a Catalunya, 
i acompanyar la defensa de l’escola en català com a eina clau per a la cohesió 
social i la igualtat d’oportunitats. Transmetre aquest suport als centres educatius 
de comarques gironines. 

 
4. Comunicar aquests acords a la premsa, als governs de Catalunya, el País 

Valencià i les Illes Balears, al govern estatal i a les entitats de promoció per la 
llengua.” 

 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyora Guillaumes, té la paraula. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies, 
president. Bé, per defensar aquesta moció entenc que totes les diputades i diputats que 
són aquí ja s’han llegit el llarg text expositiu d’aquesta moció. Per tant, no hi entraré ni 
faré la lectura, com a vegades fem, perquè és molt llarg, però sí que m’agradaria 

                                            

2 https://www.notexcusis.cat/  
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aprofitar per compartir algunes idees més amb relació a aquesta moció. Aquesta moció 
que presentem avui com a CUP és una moció no només de compromís amb l’ús i 
promoció del català, sinó també una moció en defensa de la diversitat lingüística i en 
defensa de la dignitat de totes les llengües, no només la catalana. Com sempre, i ja 
saben que quan fem les intervencions que ens agrada posar sempre en context allò que 
presentem, la llengua catalana no és l’única llengua a Europa que es troba sotmesa a 
un procés que en diuen d’homogeneïtzació lingüística, promoguda pels estats, i un intent 
de marginació produïda per les llengües dominants i majoritàries. No és l’única. Aquest 
procés d’homogeneïtzació ve de molt lluny, però es va intensificar a partir dels anys 
cinquanta al segle XX. I això va anar seguit que els estats van sumar a la seva política 
d’assimilació lingüística. Això és un fet, i els lingüistes i els estudiosos ho han descrit 
perfectament, que es va fer a través de l’escola. Es va afegir l’acció dels grups de 
comunicació. Al mateix temps, però, a finals dels anys seixanta es va iniciar a tot Europa 
la lluita de la ciutadania en favor de la protecció de la seva llengua pròpia. I en aquest 
cas també es va produir a Catalunya. Una lluita que s’ha fet històricament des de 
diferents fronts, i de fet a la moció hi apareix algun aspecte d’aquesta lluita, i s’ha fet des 
de la societat civil institucional. Ens agradaria destacar que precisament des de 
Catalunya es va donar el primer impuls a un dels projectes més ambiciosos pel 
reconeixement de les llengües sense estat. La famosa Carta europea de les llengües 
regionals o minoritàries, que va ser aprovada com a convenció internacional en el marc 
del Consell d’Europa de l’any 1992, i que va sorgir precisament d’iniciativa d’un grup 
d’electes europeus. I m’agradaria ressaltar aquí entre els quals hi havia catalans com, i 
aquí el Partit Socialista suposo que estarà al cas, Alexandre Cirici i Pellicer, que va ser 
un dels impulsors i primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquesta 
Carta europea va ser ratificada per l’Estat espanyol i va entrar en vigor l’u d’agost de 
2001, que va ser l’Any Europeu de les Llengües. I d’acord amb l’article 96 d’aquesta 
carta, va passar a formar part de l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol. Aquesta carta 
justament comprometia l’Estat, i ens semblava interessant comentar això aquí en la 
defensa d’aquesta moció perquè aquesta carta compromet l’Estat a defensar i, per tant, 
a no obstaculitzar moltes de les polítiques en suport del català i de l’aranès, que es duen 
a terme des del Govern de Catalunya. Abans parlava del català com de les llengües 
minoritàries d’Europa. El català no és pròpiament una llengua minoritària, però és cert 
que té algunes de les característiques d’aquestes llengües. Per exemple, tothom coneix 
la llengua de l’Estat, el cas de l’Estat espanyol, el castellà i, en canvi, una part de la 
població de l’estat no coneix per a res la catalana. I en segon lloc, els territoris del nostre 
domini lingüístic pertanyen a estats més extensos on la llengua de la majoria és una 
altra, que imposen el coneixement i l’ús del castellà i el francès. A més, ja per tancar, el 
nostre domini lingüístic no té estat propi. I si a això hi adjuntem que el català té una 
presència escassa en determinats sectors socials, ens acabem trobant en la situació 
que s’exposa i que s’ha exposat llargament en la moció que presentem. Gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Guillaumes. Per part d’Independents algú vol 
la paraula? No? O sí? 
La portaveu del grup Independents de la Selva, senyora Gisela Saladich, manifesta: 
Només per anunciar que votarem afirmativament. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Saladich. Per part de vostès, també? Vostè 
vol la paraula? Sí. Senyor Casellas, endavant. 
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, pren la paraula i diu: Gràcies, 
president. Com ho fem això. Les intervencions amb mascareta? És que a Figueres ho 
fem.. bé. No diguem res, no diguem res. A veure... 
El senyor President, respon: Escolti, hem quedat que no tindríem en compte els altres 
ajuntaments. Per tant, en tot cas, si és tan amable. Gràcies. 
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El senyor Pere Casellas, diu: D’acord. Sí, miri, nosaltres hi votarem a favor, senyora 
Guillaumes. De fet, quan estava sentint ara la intervenció política estava pensant que 
tal vegada no acabéssim canviant de parer. Però la qüestió és prou important, i és tan 
important com per no polititzar l’ús del català. I aquesta és la posició del Partit dels 
Socialistes de Catalunya. I a més, és una posició indubtablement sostinguda al llarg del 
temps des de fa anys. I com a impulsors també de la primera llei d’immersió lingüística. 
Però és veritat que compartim algunes de les coses que es diu en l’exposició de motius 
i que tenen a veure especialment en la diagnosi. És veritat que l’ús social del català va 
endarrere. Des del nostre punt de vista, i des del meu punt de vista personal, no és 
exclusivament derivat de l’escola, sinó que avui tenim... i ha portat polèmica, per 
exemple, en l’aprovació dels pressupostos: les plataformes digitals, les pel·lícules, 
l’Instagram... És veritat que si mireu a Instagram de qualsevol mainada de 16 anys o 17 
anys escriuen en castellà, cosa que és prou complexa. Per tant, hi ha una minva. Sí que 
no compartim, senyora Guillaumes, el llenguatge. Sap que li he dit més d’una vegada 
amb relació a la manera de redactar més, diguem-ne, combativa de les seves mocions. 
I no compartim evidentment quan es titlla que l’Estat espanyol ataca perquè al final, en 
aquests darrers anys, mai hi ha hagut tanta possibilitat d’anar endavant amb el català 
com fins ara. I això és producte de la lluita que vostè ha esmentat. Durant la dictadura 
hi era darrera. I tant que sí. Però també és producte de les lleis que entre tots ens han 
donat. Per tant, no voldria discutir d’una cosa que acabarem donant-hi suport. Però vostè 
parlava també de la dignitat de la defensa. La dignitat de la defensa, en aquest cas, 
correspon des del meu punt de vista als professionals dels centres educatius, que són 
els qui han de poder garantir finalment que al final del camí, perdonin la redundància, hi 
hagi un adequat domini de les dues llengües. O a la Vall d’Aran també de la Vall d’Aran. 
I crec que al final d’aquesta etapa curricular ells han de garantir en funció de l’entorn en 
què es troben en funció de l’ús de la llengua que hi hagi a la ciutat, al municipi, han de 
garantir més o menys hores d’una llengua o una altra. Per tant, li deia que estem en 
contra molt de polititzar l’ús de les llengües. Aquí els reconeguem que segurament 
derivat d’aquests deu anys que hem viscut a Catalunya, s’han produït situacions 
extremes que entre tots hem d’arreglar. Però sí que hi ha hagut i s’ha aprofitat des de 
l’extrema dreta espanyola per polititzar moltíssim aquest tema portant a tribunals la 
qüestió del català. Especialment els Ciudadanos, que varen néixer com pràcticament 
amb aquest leitmotiv, però també Vox i el Partit Popular. I malauradament quan poses 
les coses en mans dels tribunals, i aquí hi ha uns quants que penso que ens hi dediquem, 
sempre ens apliquem que «el que et puguis decidir a tu, no deixis mai que t’ho decideixi 
un jutge». I el context ha sigut aquest al que hem anat. Tot i això, i també discrepant de 
la part dispositiva, discrepant d’aquest punt tercer, almenys inicialment, nosaltres estem 
d’acord a rebutjar qualsevol cosa que pugui ser un atac al català. No percebem que la 
providència del Tribunal Suprem sigui un atac, però en tot cas també ens felicitem. I 
permeti’m, doncs, d’aquest redactat perquè per primera vegada vostè parla de rebutjar. 
Rebutjar és una cosa que es pot fer. Jo li diré que de totes les sentències que tracto 
habitualment, doncs segurament el 10 % les rebutjaria perquè són sentències que no 
en són favorables. Però benvingut a rebutjar. I ens alegra que desapareguin termes com 
desobeir i qüestions similars que fan molt difícil la convivència en el nostre país. Per part 
nostra, doncs el que li dic, amb aquesta crítica votarem a favor. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies, 
senyor president; il·lustre diputada senyora Guillaumes. Com ja li he anunciat abans del 
plenari, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. I, de manera ràpida, tot el que sigui 
la promoció de la llengua i l’ús del català ens hi han trobat, ens hi troben i ens hi trobaran. 
I voldria destacar una altra qüestió perquè penso que aquest compromís polític en la 
defensa del català, especialment en aquesta casa, ve de lluny, ve de sempre, de fet, i 
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ve per part de tots els grups polítics. I aquest consens a mi m’agradaria remarcar-lo. 
Igual amb la defensa del model d’immersió lingüística. Òbviament també el defensa el 
govern i pensem que en aquest sentit també hi ha consens en aquesta corporació. 
M’agradaria destacar que nosaltres com a govern aquest compromís polític no només 
és de nom o aprovant una moció, que de fet ja hem aprovat moltes en aquesta casa, 
sinó que fem moltíssimes accions en favor del català des d’aquesta corporació. 
Nosaltres formem part des dels seus inicis del Consorci per a la Promoció i la 
Normalització Lingüística. De fet, hi fem una aportació significativa cada any de 100.000 
€ i tenim un conveni plurianual. I a dia d’avui, si no m’erro, encara som l’única diputació 
de les quatre diputacions provincials de Catalunya que formem part del Consorci per a 
la Promoció i la Normalització Lingüística des del primer dia. I cada vegada el diputat de 
Cultura de torn, doncs, hi té una responsabilitat en el centre adscrit de Girona. Disposem 
també des de fa anys d’una oficina de serveis lingüístics adscrita a Presidència, que fa 
una tasca important. Som una de les diputacions més actives amb el suport a les 
edicions de llibres en català. I penso que el món editorial això ens ho reconeix, igual que 
les entitats o els ajuntaments i els centres instituts de recerca. També pensem que som 
de les diputacions més actives amb les produccions editorials pròpies en català, tant les 
col·leccions nostres com les revistes pròpies. Tenim moltíssimes subvencions que 
donem cada any per incentivar la creació, la producció i la difusió culturals en català, per 
a la promoció del català. I per cert, a vegades amb les nominatives tan criticades, també 
per a la promoció del català arreu dels Països Catalans. No només en l’àmbit de la 
demarcació de Girona, sinó que en tenim des de l’àrea de Cultura, per exemple, 
d’accions en favor del català i de tot el que suposa la difusió del català, per exemple, en 
el País Valencià. Les accions que fem cada any des de biblioteques, tant des del punt 
de vista d’adquisició de fons com d’activitats, etc. I així podríem anar seguint i ens hi 
estaríem molta estona. Simplement poso aquests exemples per explicitar que a la 
Diputació aquest compromís hi és, que l’exerceix no només en teoria sinó a la pràctica. 
I penso que, i amb això acabo, és bo que aquest consens polític que hi ha, i que 
nosaltres des del Govern reconeixem, es mantingui durant el temps. Per tant, 
evidentment el nostre grup i el nostre govern hi votarà a favor. Moltíssimes gràcies, 
il·lustre diputada. I moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Entenc, doncs, que per 
unanimitat s’aprova aquesta moció? Doncs quedaria aprovada, d’acord? 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
36. Moció del grup del PSC per garantir els serveis bancaris dels gironins i 

gironines a tots els municipis. 2022/A040100/3082 
 
El senyor President, pren la paraula i comenta que passaríem a la següent moció, que 
és del grup del PSC, per garantir els serveis bancaris dels gironins i gironines a tots els 
municipis. Si vol llegir, senyor secretari, la proposta d’acord, i després passo la paraula, 
a qui de vostès? Al senyor Fernández. Endavant. 
 
El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció del següent contingut literal: 
 
“210.000 ciutadans de Catalunya no poden retirar diners al seu lloc de residència. Dels 
947 municipis catalans, n'hi ha 443 que no disposen d'una entitat bancària ni tan 
sols d'un caixer automàtic, segons un informe del Banc d'Espanya. Els seus habitants, 
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per tant, es veuen obligats a traslladar-se a algun poble veí per poder tenir diners en 
efectiu. 
 
Moltes d'aquestes localitats que han quedat desassistides tenen una població envellida 
i, per tant, poc avesada a fer operacions en línia. D'aquesta situació també se'n ressent 
el comerç, per la dificultat dels turistes a accedir a diners en efectiu per fer pagaments 
de petites quantitats. 
 
Segons les darreres dades a les quals ha pogut accedir el grup socialista de la Diputació 
de Girona, a les comarques gironines, hi ha més de la meitat de municipis sense serveis 
bancaris: de 221, només 98 tenen manera de retirar diners. Això significa que en 123 
municipis que representen el 7,9% de la població de la demarcació, uns 61.500 
habitants, no tenen manera de retirar diners en efectiu al costat de casa seva. 
 
Actualment pobles com Navata, a l'Alt Empordà, Sant Jaume de Llierca, a la 
Garrotxa, o Llanars, al Ripollès, busquen una alternativa a l'absència d'un caixer 
automàtic. Segons consta en diversos articles publicats en premsa, a Navata, 
l'Ajuntament va arribar a fer una consulta popular per saber si els veïns volien que el 
consistori invertís 12.000 euros anuals per llogar un caixer automàtic. Finalment, però, 
es va descartar la proposta i van decidir que obtindrien els diners en metàl·lic a través 
del servei de Correus. 
 
A Sant Jaume de Llierca, l'Ajuntament ho té tot a punt per treure a concurs el lloguer 
d'un caixer i evitar que els veïns hagin d'anar a Olot. L'alcalde, Jordi Cargol, creu que 
el caixer nou podria estar operatiu d'aquí a uns pocs mesos. És un cas similar al de 
Tortellà, on els veïns s’han queixat i expressat la seva preocupació, en especial perquè 
els caixers van ser retirats després d’haver estat objecte de destrosses derivades de 
diversos atracaments. 
 
Molts dels ajuntaments dels municipis afectats estan treballant per recuperar els caixers 
o bé per evitar perdre’n més amb la perspectiva de la importància que tenen serveis 
d’aquest tipus per a la gent gran dels pobles, per als botiguers i, en definitiva, per evitar 
que els nuclis es converteixin en pobles dormitori. 
 
És una dificultat que afecta també les Preses, Argelaguer. Però també cal tenir en 
consideració que hi ha pobles que o no han tingut mai caixer o bé fa molts anys que no 
en tenen. És el cas de Riudaura, Maià de Montcal, Beuda i Sant Ferriol, per posar alguns 
exemples.  
 
Llanars també ha perdut l'únic caixer automàtic que hi havia al poble i que donava 
servei als veïns, però també als turistes d'aquesta zona de la vall de Camprodon i de 
l'estació de Vallter 2000. Els alcaldes insisteixen que la desaparició de serveis bancaris 
perjudiquen sobretot les persones grans. Són municipis amb molta població 
envellida, que se sent discriminada respecte a la de les ciutats més grans. 
 
La Diputació de Barcelona va anunciar el 165 de febrer passat un projecte  per instal·lar 
caixers automàtics als pobles de menys de 5.000 habitants de la seva demarcació en 
base a un càlcul que determina que hi ha més d’un centenar de pobles de la província 
que no disposen de cap caixer, més d’una tercera part dels municipis de la demarcació. 
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En una primera fase, la corporació donarà servei a una seixantena de pobles de la 
província en base a un pressupost inicial d’1.000.000. 
 
A Tarragona, un acord entre la Diputació, CaixaBank i un grup de 12 municipis permetrà 
instal·lar caixers automàtics d’última generació en espais municipals o indrets d’us públic 
en pobles que en actualitat no disposen d’aquest servei. 
 
Per tot això aquí exposat el grup socialista de la Diputació de Girona proposa l’aprovació 
del següent acord: 
 

1. Que la Diputació de Girona, en la seva condició d’òrgan de govern i administració 
de la demarcació estableixi un marc de negociació efectiu d’acord amb la llei 
perquè les entitats bancàries instal·lin caixers automàtics als municipis gironins 
on actualment no presten servei. 
 

2. Que la Diputació de Girona activi els mecanismes que es corresponen a les 
seves competències perquè es garanteixi el servei de caixer automàtic a tots els 
municipis, sense incórrer en el benefici de cap interès privat.” 
 

El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, pren la paraula i manifesta: 
Gràcies, senyor president. Bé, aquesta moció el que pretén, com moltes de les que s’han 
presentat en aquesta institució, és donar una resposta a una situació d’ineficiència d’un 
mercat concret, que és el mercat financer, que fruit dels seus processos últims de 
concentració, jo crec que ha generat una pèrdua de competència entre el mateix sector, 
i el gran perjudicat són els ciutadans. I també com que han prioritzat únicament termes 
econòmics, han començat a deixar de prestar serveis a municipis més petits a nivell de 
dimensions. I també han prioritzat molt el que és tot el servei digital, sense tenir en 
compte que hi ha una gran població, més del 35 % de la població, que o no té accés o 
no sap fer servir els mitjans digitals. I el nostre grup té clar que aquesta no és la solució, 
ni molt menys, però sí que és una eina perquè mentre que realment ens arriben, 
diguéssim, reformes que puguin ser estructurals, que permetin garantir que en aquests 
municipis també hi hagi un mínim servei amb relació al tema financer, doncs en la línia 
del que ja està fent la Diputació. Consta que hi han tres municipis que ja estan treballant 
en la línia d’intentar crear algun tipus de conveni que permeti als ajuntaments petits 
assumir una part del cost i poder donar aquest servei perquè la ciutadania pugui tenir, 
com a mínim, un caixer automàtic dintre del seu municipi. Entenem nosaltres que 
podríem arribar a la conclusió que segurament que aquesta no és l’opció òptima. 
Pensem que podríem arribar a la conclusió que inclús el debat sobre la banca pública o 
no banca pública, tot i que penso que encara que hi hagi una banca pública, aquest 
servei segurament s’hauria de fer de forma diferent perquè la banca pública creativa 
també s’ha de tenir en compte el seu criteri de sostenibilitat. Però en qualsevol cas, 
mentre que aquest debat arriba, mentre que segurament que el govern que li pertoqui 
ha de fer, i en aquest cas la competència única és el Govern central, i fer algun tipus de 
reforma laboral que permeti garantir aquests serveis. Mentre que això no arriba, 
nosaltres el nostre grup proposa que la Diputació a aquells municipis que ho demanin, 
perquè potser no tothom ho demana, puguem estudiar aquesta possibilitat com a solució 
transitòria perquè també els ajuntaments puguin assumir aquesta part del cost. Ja dic, 
em consta que ja s’està fent en alguns municipis. Per tant, és dir, no es tracta que anem 
ara a oferir-lo a tothom, sinó que aquell alcalde que dirigeix a la Diputació i manifesta 
aquesta preocupació a aquesta societat, que la Diputació com a tal pugui accedir i pugui 
assumir aquesta part de despesa en els termes que la mateixa moció diu. Ja dic que per 
a nosaltres no és que sigui la solució definitiva, però mentre que arriba una solució que 
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pugui ser millor, pensem que aquesta proposta pot ser l’alternativa. Moltes gràcies, 
president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Fernández. Per part dels Independents 
alguna qüestió? No? Per part de la CUP? Sí. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, 
president. Bé, a veure, amb relació a la moció que ha presentat el grup socialista, 
diverses idees a compartir. La primera és que estem aquí, i arribem a aquest punt que 
des del grup polític socialista es presenta aquesta moció, i que entenem que segurament 
serà aprovada per majoria. Per un fet. I és que l’agenda d’allò públic encara no ens 
n’hem sortit. L’agenda d’allò públic ara l’està portant l’agenda el privat, i fins que això no 
ho solucionem, això com a idea general, ens la marca el privat. I l’evidència clara és que 
ara de cop i volta lo públic ha de prendre una mesura ràpida perquè no s’ha resolt una 
situació que forma part d’allò privat. Això com a paraigua o com a idea. I mentre això no 
ho solucionem sempre ens acabarà passant perquè parlem molt del mentrestant. I 
moltes vegades a la CUP ens interpel·len: sí, però mentrestant com ho solucionem això? 
Quina alternativa ens dones? Home, doncs d’entrada primer que allò públic marqui 
l’agenda del diner públic i dels serveis i les necessitats de la ciutadania. Dit això, com 
acostumem a fer en les nostres intervencions, ens agradaria posar una mica en context 
aquesta moció, i creiem que és absolutament necessari fer-ho per saber d’on venim i 
d’on som. És a dir, perquè no quedi com: tenim aquest problema anem a solucionar-lo. 
Hem arribat fins aquí per tot un seguit d’històries que creiem absolutament 
imprescindibles de posar sobre la taula, en aquest cas, en matèria de polítiques 
bancàries. Cal que recordem que des del 2008, que és quan es va iniciar la crisi 
financera, si recordeu 2008-2012 va ser la crisi forta, un 68 % de les oficines bancàries 
han tancat. Un 68, és a dir, més de la meitat de les oficines bancàries han tancat. Cal 
que recordem també en aquesta moció que el rescat bancari, i dic rescat entre cometes, 
perquè de fet ells quan va passar tot això, si ho recordeu, parlaven amb un eufemisme, 
que era injecció de capital. Sempre s’inventen com un llenguatge per respondre a la 
situació. No parlaven de rescat, sinó que es parlava d’injecció de capital. Aquest rescat 
de la banca privada ens va costar, si ho recordareu bé tots els diputats i diputades, 
60.000 milions d’euros, hi torno 60.000 milions d’euros. Una bestiesa. De fet, el que 
comentava, es va dir que això era com una injecció de capital. Cal també recordar els 
compromisos que van prendre en aquella època els banquers, els partits del règim i tots 
els organismes de control perquè n’hi ha. Avui 15 de març del 2022 constatem que es 
va fracassar en totes aquelles promeses de moralitzar el sistema bancari i garantir-ne la 
funció creditícia. Anys més tard d’aquesta gran crisi del 2008 al 2012, es va confirmar 
l’estafa del rescat bancari i s’ha assumit, que és una cosa absolutament vergonyosa, 
perquè és vergonyosa, utilitzaria molts objectius, però és vergonyosa, que mai es 
retornaran 60.000 milions d’euros de diner públic que es van utilitzar per rescatar la 
banca privada. Diners públics que només han servit per continuar afavorint els 
interessos de banquers i partits del règim o subvencions i promocions d’operacions de 
concentració bancària. De manera que els grans bancs fins i tot van arribar a adquirir 
caixes d’estalvis a molt baix preu, tan baix com un euro. Això va passar i així estem a 
dia d’avui, a 15 de març. Jo no sé la resta de diputades i diputats que m’acompanyen 
avui, però em sembla que tots podrem coincidir que això és una vergonya. Avui el PSC 
ens presenta aquesta moció per garantir els serveis bancaris dels gironins i gironines de 
tots els municipis. I el que ens va passar quan vam llegir la moció, quan ens va arribar 
via correu electrònic, una de les primeres coses que ens va venir al cap és que es 
presenta aquesta moció després de tot un rescat que va suposar tota aquesta injecció 
pública de diners. Ens hauríem de preguntar si en aquell moment la solució que es va 
fer va ser la correcta, perquè es va fer allò, però ens trobem que avui en dia encara la 
part pública ha d’acabar tornant a fer equilibrismes per mantenir el servei a la ciutadania. 
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Veient aquesta situació actual, i el que es descriu a la part expositiva, està clar que la 
resposta és que no devia ser la més correcta. La situació d’avui, que coincidim, el diputat 
descrivia perfectament una situació amb la qual nosaltres estem... és a dir, en tota la 
part expositiva, hi coincidim; en l’anàlisi, hi coincidim. Això és un fet. Això és així i és un 
drama, però ens demostra també que no podem deixar els bancs en mans dels poders 
econòmics privats. Com a CUP, i ja vaig acabant, com a CUP sempre hem defensat, i 
de fet el diputat també ho ha comentat, ha introduït en la defensa de la moció la idea de 
la banca pública. Ho ha introduït ell mateix. I nosaltres sempre ho hem defensat, sempre. 
I, de fet, tant és així que es va portar al Parlament la idea de defensar una banca pública. 
El 9 d’octubre de 2018 vam defensar la creació de la banca pública, però volen saber el 
resultat de la votació? Un desastre: 4 vots a favor i 116 en contra. És a dir, si més no el 
2018, tot i que després posteriorment potser alguns grups polítics han introduït aquesta 
idea en els seus argumentaris, en aquell moment no es va optar per començar a transitar 
aquest camí de la banca pública. Una banca pública que, seguim, i per això per a 
nosaltres, per tancar, serveix una mica per defensar el nostre posicionament. Seria la 
solució. No és la solució mentrestant que pugui treballar amb unes finances ètiques 
fortes que serveixin per activar l’estalvi i per garantir i dinamitzar l’accés al crèdit. Una 
banca pública per prioritzar allò que el senyor diputat estava descrivint avui: el tema de 
la proximitat, per prioritzar un servei de proximitat i per evitar la situació que ens trobem. 
Això és el que com a CUP creiem que és necessari. I això és per a nosaltres cultivar la 
comunitat i facilitar la transformació social, que altres grups polítics aquí també utilitzen 
molt com a argumentari, que estan apostant per la transformació social. Doncs això, 
apostar per mesures alternatives com la banca pública també és una eina de 
transformació social. I acabo, com deia, compartim la diagnosi i la necessitat que ha 
expressat el senyor diputat, però no el com resoldre aquesta situació. En el mentrestant 
a nosaltres ens sembla que no es tracta de negociar, o sigui, que és això de negociar? 
S’ha d’obligar i punt. Obligar. Negociar amb la privada? No, no. Obligar, punt, que els 
bancs ofereixin aquest servei, només faltaria. O sigui, després de ser rescatats amb 
60.000 milions d’euros, ara hem de negociar que ells distribueixin...? Ens sembla que 
això la gent que ens estigui escoltant ara mateix, i jo crec que molts diputats i diputades 
hi veuran alguna cosa que no lliga. I, de fet, ara sí que acabo, ens sorprèn aquesta 
moció perquè el mateix govern de la Generalitat de Catalunya, si s’aprova finalment, 
personalment em sorprendrà, la mateixa Generalitat de Catalunya va fer una aposta en 
forma de proposició de llei el 17 de febrer d’aquest mateix any per regular la instal·lació 
obligatòria en cas que no es cobreixin les necessitats de la població. Per tant, no sé com 
queda això. És a dir, per una banda el govern a nivell nacional aprova o fa l’aposta per 
una proposició de llei per obligar. De fet, ens sembla una línia interessant i, en canvi, 
aquí a la Diputació s’acabarà aprovant una moció que justament no va en la línia que hi 
ha al govern nacional. Per tant, també vull compartir una mica la sorpresa si s’acaba 
aprovant aquesta moció, perquè no anirà en la línia que crec que aposten. I si 
m’equivoco, que em rectifiquin, però crec que no va en la mateixa direcció del govern a 
nivell nacional. Gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies. Senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i diu: Moltíssimes gràcies, 
senyor president, il·lustre diputat, amb relació a la moció, permetin-me una prèvia amb 
relació a la intervenció que ha fet la il·lustre diputada senyora Guillaumes, en aquesta 
breu lliçó que ens ha fet d’història econòmica espanyola contemporània. Només m’he 
perdut en una cosa. I és que jo no recordo, si la memòria no m’erra, cap compra de cap 
caixa d’estalvis per un euro. Si de cas, l’únic que jo recordo va ser entrebancs, que va 
ser concretament la compra del Banc Popular per part del Banc Santander per un euro. 
Però a mi personalment no em consta que s’hagi comprat cap caixa d’estalvis, almenys 
a mi, per un euro. S’han fet moltes coses amb les caixes d’estalvi amb els processos de 
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fusió d’homogeneïtzació, de dissolució, etcètera. Però simplement, ja que ens ha fet una 
lliçó llarga, doncs almenys em permeto fer aquesta esmena. I dit això, entrem a la 
qüestió. Situació de partida: les necessitats dels pobles petits, que són uns serveis 
essencials, l’equilibri territorial i la igualtat d’oportunitats, que evidentment els 
ajuntaments, com tota la vida, són els que estan a la primera línia i els que intenten 
donar servei als seus conciutadans. I evidentment també un gap generacional: la 
desaparició de serveis bancaris perjudica sobretot les persones grans. Per tant, en 
aquest sentit, des de la Diputació s’ha començat a treballar perquè en algun ajuntament 
es pugui ajudar directament no a l’entitat financera, sinó a l’ajuntament, que és el que 
pren la decisió i és qui decideix prestar aquest servei que considera essencial, 
concretament amb l’aportació del 50 % durant cinc anys d’aquest cost. Amb Llanars, ja 
està resolt; amb Sant Jaume de Llierca, ve en camí. Dir, per cert, que són ajuntaments 
que agafen un àmbit territorial més gran. Per exemple, en el cas dels alcaldes de Llierca, 
hi hauria Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Argelaguer Sales de Llierca, Tortellà, 
Castellfollit de la Roca. Per tant, en definitiva, estem pensant en àmbits territorials una 
mica més grans. Nosaltres que som l’ajuntament d’ajuntaments, i en aquest mentrestant 
que es deia abans, si un ajuntament considera que aquesta és una necessitat important, 
nosaltres considerem que això és un servei essencial. I els ajuntaments, que són els 
que coneixen millor les necessitats dels seus conciutadans i ciutadanes, consideren que 
aquest és un servei essencial, cosa que compartim, doncs la Diputació bàsicament ens 
dediquem sobretot a això, ajudem els ajuntaments en la definició i en la concreció de 
quines són les seves necessitats més bàsiques. Per altra banda, considerem que en el 
marc més general la solució passa per un canvi legislatiu a nivell estatal. I en aquest 
sentit, no considerem que sigui incompatible una cosa amb l’altra, senyora Guillaumes, 
perquè vostè ens deia: no entenc com casa una cosa amb l’altra. Nosaltres entenem 
que una cosa és ajudar els ajuntaments quan detecten una necessitat en aquest 
mentrestant, i que això no és incompatible amb què pensem des de l’equip de govern 
que la solució, i això també vull manifestar-ho als proponents de la moció, en aquest cas 
el grup dels socialistes, del Partit Socialista, que entenem que la solució passa per un 
canvi legislatiu a nivell estatal. Abans ja ha fet referència, des de la Generalitat de 
Catalunya es va impulsar una proposició de llei per combatre això que a vegades se 
n’ha dit la desertització bancària. En aquest cas, es plantejava la instal·lació de serveis 
bancaris a càrrec del sector bancari en dues fases: una voluntària perquè les entitats 
bancàries poguessin instal·lar caixers de manera voluntària en un seguit de municipis 
previstos, i una subsidiària amb càrrec a un fons de garantia on les entitats bancàries hi 
farien aportacions per mandat legal. Aquesta és una proposta que entenem que seguirà 
la seva tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats i al Senat, que nosaltres 
compartim, perquè entenem que la solució passa per impulsar aquest canvi legislatiu a 
nivell estatal que solucioni definitivament aquest problema. Dit això, no és menys cert 
que els ajuntaments, com moltes vegades diem, som la primera trinxera de 
l’Administració pública i, per tant, en solucionem moltes, de coses en el mentrestant. 
L’obligació de la Diputació és estar al costat dels ajuntaments i, per tant, des de l’equip 
de govern votarem a favor d’aquesta moció que se’ns ha plantejat des del grup socialista, 
perquè entenem que és suficientment àmplia com perquè ens hi puguem sentir tots 
majoritàriament còmodes en el benentès que seguim pensant també que caldria aquest 
canvi legislatiu a nivell estatal que nosaltres donem suport. Moltíssimes gràcies, senyor 
president i moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Fernández. 
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, respon: President, molt breu. Bé, 
en tot cas, el nostre grup, i recollint les últimes paraules del portaveu del Govern, sempre 
ha manifestat que aquesta no és la solució. És una proposta fins que arriba la solució 
definitiva, que crec i comparteixo que ha de venir per part de canvis legislatius. Però en 
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aquesta casa tenim altres espais on legislativament s’ha avançat, per exemple, en el 
tema d’habitatge, i també estem al costat d’ajuntaments per intentar allà on no poden 
arribar estar amb ells. És veritat que la diputada de la CUP ha fet una explicació. Bé, jo 
crec que jo vaig tenir la sort o la desgràcia del 2008 estar a Madrid i participar en les 
primeres actuacions sobre el tema financer. I, per tant, jo no sé si va ser encertat o no, 
però el que tinc clar és que no som del règim nosaltres. Vostè quan parla dels partits del 
règim, jo crec que en aquests moments aquesta etapa hauria d’estar superada, i deixar 
el règim en tot cas per a una formació que no la vull nomenar perquè tampoc li vull donar 
publicitat. La resta de grups polítics crec que aquesta etapa l’hem superada bastant i 
confio que vostès també, perquè vostès sovint parlen, s’inventen partits del règim, com 
si vostès no fossin partícips de les institucions. Jo no he vist cap membre de la CUP que 
hagi renunciat ni al Parlament de Catalunya ni al Congrés de Diputats ni a la institució 
de la Diputació. Per tant, vull dir que els llenguatges també són importants. Ja dic, jo en 
moltes coses que vostè diu les comparteixo, però la forma de dir-les... Home, en aquests 
moments la veritat és que quan vostè m’ha dit: els partits del règim... bé, crec que no és 
ni molt més ajustada a la realitat. I és veritat que segurament en aquest rescat bancari 
vàrem fer molts errors, segur. I que en aquest moment s’han perdut 42.000 milions 
d’euros. De tot el que es va invertir, 42.000 milions d’euros. Ningú ho diu però tothom 
sap que no es recuperaran. I per això hi ha gent que defensem que potser el tema de la 
Sareb, que finalment en gran part se l’ha fet de l’Estat, potser fora bo que una part 
d’aquests recursos anéssim als ajuntaments a partir d’aquests habitatges que realment 
estan amb fons d’entitats financeres. Però en qualsevol cas aquí podíem arribar a estar 
d’acord. Però vull pensar que en aquells moments difícils, inclús si vostè analitzés la 
història econòmica recent d’Espanya, i si m’apureu de Catalunya, veurà que la 
incidència del sector financer va ser diferent per territoris. Entre altres coses perquè a 
Catalunya hi havia moltes caixes perquè hi havia molta tradició de mutualitats, i això va 
donar peu que la repercussió aquí inclús va ser bastant més gran que en altres territoris. 
Però bé, no es tracta de fer aquest debat. Jo crec que en aquest moment el que el nostre 
grup planteja és que la solució no és ni molt menys que la Diputació vagi signant 
convenis amb els ajuntaments per fer això. La solució és reclamar canvis legislatius, que 
han de venir, però mentre això no arriba, doncs intentem estar a prop d’aquells alcaldes 
que ens ho demanen, o alcaldesses. Per tant, aquest és l’esperit de la moció. I clar, és 
evident que estem en una economia de lliure mercat. I això genera ineficiències del 
mercat i quan hi ha ineficiències, ens obliga a intervenir. Però quan hi ha ineficiències, 
vostès plantegen una economia diferent a la que jo defenso, que és l’economia 
intervinguda. Bé, aquest no és el nostre model com a partit, i no sé si és el model d’algun 
dels partits que hi ha, però en qualsevol cas el nostre model és l’economia de lliure 
mercat. L’Administració pública intervé quan hi ha ineficiències. Si no hi ha ineficiències, 
que el mercat per si sol vagi fent. I si vostès demanen, que ho trobo legítim, perquè a 
més a més tampoc ho diu públicament una economia intervinguda, aquest no és el 
nostre model. I jo dubto molt que la banca pública com a tal... Nosaltres hem defensat 
una banca pública a nivell d’inversions. Vostès defensen una banca pública a nivell 
comercial. És diferent. Dubto molt que en aquests moments una banca pública 
exclusivament comercial tingui viabilitat o inclús que la mateixa Unió Europea ho permeti. 
Recordem que no estem en un marc de referència legislatiu que podem decidir el que 
vulguem. Qualsevol cosa que haguem de fer si sobrepassa els acords de la Unió 
Europea [...]. I, per tant, vull deixar-ho aquí. Jo agraeixo, de fet, les intervencions de la 
resta de grups. Penso que és una proposta que ens ha de permetre donar una resposta 
més a aquells ajuntaments que realment ens ho demanin. I vull dir, i acabo, que no és 
la solució. És mentre no arriba la solució, que jo crec que els governs, tant de la 
Generalitat com el Govern de l’Estat, haurien d’intentar fer alguna cosa per poder 
solucionar el problema. Moltes gràcies, president. 
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El senyor President, diu: Gràcies, senyor Fernández. Senyor Piñeira, vostè volia 
apuntar... no? 
El portaveu del Govern, senyor Piñeira, manifesta: No. Només dues qüestions. En 
aquest sentit, des de la casa també es va avançant, i per posar un exemple: Xaloc per 
al pagament de tributs ha instal·lat TPV a totes les oficines i els ajuntaments delegants 
que ho demanin. Per tant, en aquest sentit, també vull posar en valor la feina que es fa 
des de Xaloc, com a organisme de recaptació, que cada vegada hi ha més ajuntaments 
que hi tenen els tributs delegats, precisament per facilitar el pagament de tots els tributs 
i impostos municipals. I simplement per concloure, dir que estic d’acord completament 
amb les paraules que feia servir l’il·lustre diputat senyor Fernández en el sentit que 
compartim exactament la mateixa visió. És a dir, la solució a llarg termini és un canvi 
legislatiu. I evidentment en el mentrestant, com tantes i tantes vegades, els ajuntaments 
intenten buscar solucions per als seus conciutadans i conciutadanes, i la Diputació està 
al costat dels ajuntaments a l’hora d’acompanyar-los i fer possibles aquestes solucions. 
No és la solució a llarg termini, és un canvi legislatiu, sí. Però en aquest sentit, votem a 
favor de la moció perquè compartim plenament el planteig que ha explicat l’il·lustre 
diputat. Moltíssimes gràcies, senyor president i il·lustre diputat. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Vots en contra de la moció? 1. 
Abstencions? Cap. Vots a favor? 26. Per tant, quedaria aprovada aquesta moció 
d’aquesta manera que hem esmentat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.  
 
37. Mocions d'urgència 
 
Prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i aprovada per unanimitat dels 
assistents, i de conformitat amb els articles 103.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i l’article 82.3 del ROF, es tracten les tres propostes següents: 
 

37.1 Adjudicació del contracte mixt d’enllumenat del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses, beneficiari de la subvenció del FEDER, correspondent al lot 2 - 
Compra Pública. 2021/D050300/1537 

37.2. Modificació dels membres del Patronat de la Fundació Casa de Cultura de Girona 
- Secretaria General. 2022/A030300/3371 

37.3 Actualització de les retribucions del personal de XALOC per a 2022 I modificació 
de la relació de llocs de treball - Xaloc. 2022/A030100/3413 

 
37.1 Adjudicació del contracte mixt d’enllumenat del municipi de Sant Joan de 

les Abadesses, beneficiari de la subvenció del FEDER, correspondent al lot 
2 - Compra Pública. 2021/D050300/1537 

 
“Antecedents: 
 
 Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 23/09/2021) referents a l’obertura 

de la documentació administrativa (Sobre A). 
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El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la 
reunió. 
 
La secretària de la Mesa informa que durant el termini de presentació de proposicions, 
que finalitzava el dia 20 de setembre de 2021 a les 14:00 h, i d’acord amb el certificat 
emès per la plataforma del Sobre Digital, les empreses presentades són: 
 
Lot 1:  

- Enllumenats Costa Brava, SL 
- Electricitat Boquet, SL 
- Etra Bonal, SA 
- Endesa x servicios, SL  
- SECE 
- Elecnor, SA 

 
Lot 2:  

 Comercial Pirene, SL,  
 Enllumenats Costa Brava, SL 
 SECE 

 
La secretària constata que totes les empreses han introduït les paraules clau dins el 
termini establert i que es pot obrir el sobre. La custodi Sra. Àngela Rovira ha entrat 
credencials en data 23/09/2021. El president demana al vocal custodi Sr. Gómez que 
apliqui les seves credencials a l’expedient 2021/1537 de l’eina del sobre digital de la 
Plataforma de Contractació de Serveis Públics i ordena l’obertura del sobre A, 
corresponent a la documentació administrativa i es descarrega el contingut. 
 
D’acord amb l’article 81.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i per 
ordre del President de la Mesa de Contractació s’ha obert el sobre A de les propostes 
presentades en la licitació de referència. Es descarrega la documentació continguda 
amb el resultat següent: 
 

1. Enllumenats Costa Brava, SL 
 DEUC degudament signat pel representat legal de l’empresa.  

 
2. Electricitat Boquet, SL 

 DEUC degudament signat pel representat legal de l’empresa.  
 

3. Etra Bonal, SA 
 DEUC degudament signat pel representat legal de l’empresa.  

 
4. Endesa x servicios, SL  

 DEUC degudament signat pel representat legal de l’empresa.  
 

5. SECE 
 DEUC degudament signat pel representat legal de l’empresa.  

 
6. Comercial Pirene, SL:  
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 DEUC degudament signat pel representat legal de l’empresa.  
 

7. Elecnor, SA: 
 DEUC signat degudament pel representat legal de l’empresa.  
 Document d’integració de solvència amb mitjans externs signat 

per les dues empreses. 
 
Una vegada examinada la documentació, el resultat és el següent: 
 

1. Enllumenats Costa Brava, SL: Documentació completa. 
2. Electricitat Boquet, SL: Documentació completa. 
3. Etra Bonal, SA: Documentació completa. 
4. Endesa x servicios, SL: Documentació incompleta. 

 El DEUC no està degudament omplert, sobretot la part de 
solvència. 

5. SECE: Documentació completa. 
6. Comercial Pirene, SL: Documentació completa. 
7. Elecnor, SA: Documentació incompleta. 

 Falta el DEUC de l’empresa que aporta la integració de solvència 
amb mitjans externs, signat electrònicament pel representant 
legal de l’empresa. 

 
Atès el que ha informat la secretària, la Mesa de contractació per unanimitat acorda: 
 

1) Admetre a la licitació les propostes de les empreses:  
- Enllumenats Costa Brava, SL 
- Electricitat Boquet, SL 
- Etra Bonal, SA 
- SECE 
- Elecnor, SA 
- Comercial Pirene, SL,  

 
2) Requerir l’esmena de la documentació presentada per les empreses següents:   

 Endesa x servicios, SL  
- El document DEUC degudament omplert, sobretot la part de 

solvència, tant l’econòmica financera, com la tècnica professional. 
 Elecnor, SA 

- DEUC de l’empresa que aporta la integració de solvència amb 
mitjans externs, degudament omplert i signat electrònicament pel 
representant legal de l’empresa. 

 
 Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 30/09/2021) referents a l’obertura 

dels criteris mitjançant judici de valor (Sobre B) 
 

El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la 
reunió. 
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La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 23 de setembre de 2021 va acordar 
atorgar un termini de 3 dies hàbils a les empreses Endesa x servicios, SL i Elecnor, SA 
per tal d’esmenar el sobre A (documentació general). 
 
La secretària dóna compte de la documentació rebuda per part de les empreses per tal 
d’esmenar el sobre A amb el resultat següent: 
 
_ Endesa x servicios, SL: documentació completa i suficient 
_ Elecnor, SA: documentació completa i suficient 
 
Atès el que ha informat la secretària, la Mesa de contractació per unanimitat acorda: 
 
Admetre a la licitació la proposta de les empreses Endesa x servicios, SL i Elecnor, SA  
 
A continuació, la secretària constata que les empreses han introduït les paraules clau 
en el termini establert i es pot procedir a l’obertura del sobre. La custodi Sra. Ausellé ha 
entrat credencials en data 30/09/2021. El president demana al custodi vocal Sr. Gómez 
que apliqui les seves credencials en l’expedient 2021/1537 de l’eina del sobre digital de 
la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i li ordena l’obertura del sobre B, 
corresponent als criteris avaluables en base a judicis de valor i es descarrega el 
contingut. 
 
Una vegada examinada la documentació, la secretària dóna compte a la Mesa del detall 
de l’obertura del sobre B, que és el següent: 
  
Lot 1: Riells i Viabrea 
 

  

Convivència entre la 
instal·lació existent i 
la nova instal·lació 

Resolució dels 
conflictes amb 
vehicles i afectacions 
a tercers 

Pla de 
treball 

Enllumenats Costa Brava, SL Sí Sí Sí 

Electricitat Boquet, SL Sí Sí Sí 

Etra Bonal, SA Sí Sí Sí 

Endesa x servicios, SL Sí Sí Sí 

SECE Sí Sí Sí 

Elecnor, SA Sí Sí Sí 
 
Lot 2: Sant Joan de les Abadesses 
 

  

Convivència entre la 
instal·lació existent i 
la nova instal·lació 

Resolució dels 
conflictes amb 
vehicles i afectacions 
a tercers 

Pla de 
treball 

Enllumenats Costa Brava, SL Sí Sí Sí 

SECE Sí Sí Sí 

Comercial Pirene, SL Sí Sí Sí 
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En els plecs de clàusules administratives particulars, apartat I, corresponent als criteris 
quantificables mitjanant judici de valor,  estableix el següent: 
 
“Aquesta documentació tindrà una extensió màxima total del document de 9 pàgines DIN-A4 amb 
lletra tipus Arial i mida 11. El diagrama de Gantt que es pugui incloure en el capítol de Pla de 
Treballs, es podrà presentar en format DIN-A3. La documentació es presentarà en format digital 
(pdf). No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit anterior establert.” 
 
La Mesa de contractació per unanimitat acorda que solament es llegiran i es puntuaran 
les primeres 9 pàgines de cada document presentat, d’acord amb el redactat dels plecs. 
 
La Mesa de Contractació acorda traslladar la documentació rebuda al Departament de 
Programes Europeus per tal que emeti informe sobre els criteris avaluables en base a 
judicis de valor. 

 
 Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 7/10/2021) referents a l’obertura 

dels criteris quantificables de forma automàtica (Sobre C). 
 
El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la 
reunió. 
 
La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2021 va acordar, 
per unanimitat, atesa la complexitat de la documentació aportada per les empreses pel 
que fa als criteris subjectius, trametre les propostes al tècnic responsable del contracte 
per tal que emetés informe de valoració. A més es va acordar per Mesa que solament 
es llegiran i es puntuaran les primeres 9 pàgines de cada document presentat, d’acord 
amb el redactat dels plecs. 
 
El president de la Mesa explica que l’empresa SECE ha presentat instància al·legant 
que s’exclogui l’índex i portada i es valorin les pàgines corresponents als criteris de judici 
de valor. A més hi ha una resolució de Tribunal administratiu central de Recursos 
contractuals de València (Resolució 147/2016; recurs 1283/2015) en la qual esmenta 
que la interpretació de les clàusules obscures d’un contracte no haurà d’afavorir a la part 
que ha ocasionat l’obscuritat. Per això, la Mesa de contractació accepta les al·legacions 
presentades i acorda millorar el redactat, corresponent als criteris de judici de valor, en 
les licitacions posteriors. 
 
La secretària de la Mesa dóna compte de l'informe elaborat pel tècnic del departament 
de Programes Europeus, de data 6 d’octubre de 2021, que conté la proposta de 
valoració de la documentació aportada en el sobre B pels licitadors admesos a la licitació, 
relativa als criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor. 
 
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe esmentat efectua en acte públic la 
valoració dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor segons el barem de 
puntuació que regeix el contracte i a aquests efectes aprova per unanimitat la valoració 
següent : 
 
Empreses Lot 1 Lot 2 
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Electricitat Boquet, S.L. 10  
Elecnor, S.A. 12  

Endesa x servicios S.L. 10  

Etra Bonal, S.A. 12  

Enllumenat Costa Brava, S.L 11 11 
(SECE) 10 12 
Comercial Pirene, S.L.  7 
 
A continuació, la secretària de la Mesa constata que totes les empreses han introduït les 
paraules clau en el termini establert i es pot procedir a l’obertura del sobre C. La custodi 
Sra. Àngela Rovira ha entrat credencials en data 06/10/2021. El president demana al 
custodi vocal Sr. Julià Gómez que apliqui les seves credencials en l’expedient 2021/1537 
de l’eina del sobre digital de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i li ordena 
l’obertura del sobre C, corresponent als criteris quantificables de forma automàtica i es 
descarrega amb el resultat següent:  
 
Lot 1: Riells i Viabrea: 
 

  

% reducció P1, 
P2A, P3 i P4 

% reducció 
P2B 

Qualitat del 
producte 
ofertat 

Ampliació 
de garantía 

Enllumenats Costa Brava, SL 39,20% 40,10% Sí Sí, 3 anys 

Electricitat Boquet, SL 31,77% 40,00% Sí Sí, 3 anys 

Etra Bonal, SA 36,65% 45,00% Sí Sí, 3 anys 

Endesa x servicios, SL 11,00% 15,00% Sí Sí, 3 anys 

SECE 29,54% 20,00% Sí Sí, 3 anys 

Elecnor, SA 31,11% 31,11% Sí Sí, 3 anys 
 
Lot 2: SantJoan de les Abadeses 
 

  
% reducció 
P1, P2A, 
P3 i P4 

% 
reducció 
P2B 

Qualitat 
del 
producte 
ofertat 

Muntatge i 
desmuntatge 
lluminàries 
Nadal 

Ampliació 
garantia 

Enllumenats Costa Brava, SL 30,10% 40,10% Sí Sí Sí, 3 anys 

SECE 30,00% 30,00% Sí Sí Sí, 3 anys 

Comercial Pirene, SL 34,10% 20,00% Sí Sí Sí, 3 anys 

 
Degut a la complexitat de la valoració dels criteris mitjançant fórmules, la Mesa acorda 
per unanimitat traslladar la documentació rebuda al tècnic del departament de 
Programes Europeus perquè emeti informe sobre els criteris quantificables de forma 
automàtica i pugui ser valorat en una propera mesa de contractació . 

 
 Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 15/10/2021) referents a la 

valoració dels criteris quantificables de forma automàtica (Sobre C). 
 
El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la 
reunió. 
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A continuació, la secretària de la Mesa dóna compte del contingut de l’informe emès pel  
tècnic del departament de Programes Europeus, de data 14 d’octubre de 2021, que 
conté la proposta de puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica (sobre C). 
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe esmentat, efectua en acte públic la 
valoració dels criteris qualificables de forma automàtica segons el barem de puntuació 
que regeix el contracte i a aquests efectes aprova la següent valoració: 
 
Lot 1: Riells i Viabrea 
 

Empreses 
Sobre B  
(màx. 12 punts) 

Sobre C 
 (màx. 68 punts) 

Puntuació  
(màx 80 punts) 

Etra Bonal, S.A. 12 63,26 75,26 

Enllumenat Costa Brava, S.L 11 63,06 74,06 

SECE 10 61,6 71,6 

Elecnor, S.A. 12 59,42 71,42 

Electricitat Boquet, S.L. 10 59,8 69,8 

Endesa x Servicios S.L. 10 54,31 64,31 

 
Lot 2: Sant Joan de les Abadesses 
 

Empreses 
Sobre B  
(màx. 12 punts) 

Sobre C 
 (màx. 78 punts) 

Puntuació  
(màx 90 punts) 

Enllumenats Costa Brava, SL 11 74,67 85,67 

SECE 12 72,90 84,90 

Comercial Pirene, SL 7 69,65 76,65 

 
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració acorda per unanimitat: 
 
1. Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació del contracte mixt de 

subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia 
total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels 
municipis de Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses, amb la classificació i 
ordre següent: 
 

Lot 1: Riells i Viabrea 
 

Empreses Puntuació (màx 80 punts) Ordre 

Etra Bonal, S.A. 75,26 1 

Enllumenat Costa Brava, S.L 74,06 2 

SECE 71,6 3 

Elecnor, S.A. 71,42 4 

Electricitat Boquet, S.L. 69,8 5 

Endesa x Servicios S.L. 64,31 6 

 
Lot 2: Sant Joan de les Abadesses 
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Empreses Puntuació (màx 90 punts) Orde 

Enllumenats Costa Brava, SL 85,67 1 

SECE 84,90 2 

Comercial Pirene, SL 76,65 3 

 
2. La Mesa acorda, requerir a l‘empresa Etra Bonal, S.A, corresponent al lot 1, amb 

CIF A08522955 i l’empresa Enllumenats Costa Brava, SL, corresponent al lot 2, amb 
CIF B17378621, que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè 
presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a contractar 
que s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec de Clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte. 

 
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i 
l’informe de la secretària de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada 
l‘acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb el que 
s’estableixen els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 

3. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte mixt de 
subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia 
total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels 
municipis de Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses una vegada efectuada 
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar que s’estableixen en el 
Plec de Condicions Administratives particulars del contracte, a favor de l’empresa 
millor classificada pels preus i millores que consten a la seva proposta. 
 

 Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 11/11/2021) referents a la 
rectificació de les valoracions dels criteris quantificables de forma automàtica 
(Sobre C). 

 
El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la 
reunió. 
 
La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 15 d’octubre de 2021 va acordar la 
classificació de les ofertes del contracte mixt de subministrament, obra i serveis de 
gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de Riells i Viabrea i Sant Joan de les 
Abadesses corresponent al lot 2 (Sant Joan de les Abadesses), amb l’ordre següent: 
 
Empreses Puntuació (màx 90 punts) Orde 

Enllumenats Costa Brava, SL 85,67 1 

SECE 84,90 2 

Comercial Pirene, SL 76,65 3 

 
En data 21 d’octubre es va requerir a l’empresa Enllumenats Costa Brava, SL per tal 
que presentessin la documentació administrativa corresponent al lot 2. 
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En data 27 d’octubre de 2021, l’empresa SECE presenta instància exposant que hi ha 
hagut un error en la puntuació del criteri 2c corresponent a la puntuació de la potència 
de la llumenera utilitzada en el càlcul. 
 
En data 9 de novembre de 2021, l’empresa Enllumenats Costa Brava, SL va dipositar la 
garantia definitiva, mitjançant aval bancari, per import de 7.692,99 euros (núm. 
320210004110). 
 
La secretària de la Mesa dóna compte del contingut de l’informe rectificat pel tècnic del 
departament de Programes Europeus, de data 10 de novembre de 2021, que conté la 
proposta de puntuació rectificada dels criteris avaluables de forma automàtica (sobre C). 
 
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe esmentat, efectua en acte públic la 
valoració definitiva dels criteris qualificables de forma automàtica corresponent al lot 2 
(Sant Joan de les Abadesses) segons el barem de puntuació que regeix el contracte i a 
aquests efectes aprova la següent valoració: 
 

Empreses 
Sobre B  
(màx. 12 punts) 

Sobre C 
 (màx. 78 punts) 

Puntuació  
(màx 90 punts) 

SECE 12 72,90 84,90 

Enllumenats Costa Brava, SL 11 72,51 83,51 

Comercial Pirene, SL 7 71,81 78,81 

 
Un cop efectuada la valoració es passa a formular la determinació de les ofertes 
desproporcionades o anormals, d’acord amb l’apartat J del quadre de característiques 
del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el contracte i es 
determina el següent: 
 

Empresa  
SECE No existeix oferta desproporcionada o anormal 
Enllumenats Costa Brava, SL No existeix oferta desproporcionada o anormal 
Comercial Pirene, SL No existeix oferta desproporcionada o anormal 

 
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració acorda per unanimitat: 
 
1. Estimar les al·legacions presentades per l’empresa SECE, en l’apartat 2c dels 

criteris automàtics. 
 

2. Deixar sense efecte el requeriment de documentació administrativa, notificat en data 
22 d’octubre, a l’empresa Enllumenats Costa Brava, SL. 

 
3. Cancel·lar i retornar la garantia definitiva, dipositava mitjançant aval bancari a 

l’empresa Enllumenats Costa Brava, SL. 
 

4. Tornar a classificar les ofertes admeses a la licitació del contracte mixt de 
subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia 
total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels 
municipis de Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses, corresponent al lot 2 
(Sant Joan de les Abadesses), amb la classificació i ordre següent: 
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Empresa PUNTUACIONS TOTALS Ordre 

SECE 84,90 1 

Enllumenats Costa Brava, SL 83,51 2 

Comercial Pirene, SL 78,81 3 
 
5. La Mesa acorda, requerir a l’empresa SECE, amb CIF A08001182, que ha presentat 

l’oferta amb millor relació qualitat preu perquè presenti la documentació acreditativa 
del compliment dels requisits per a contractar que s’estableixen a la clàusula 
quinzena del Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. 

 
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i 
l’informe de la secretària de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada 
l‘acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb el que 
s’estableixen els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 

6. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte mixt de 
subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia 
total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels 
municipis de Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses, corresponent al lot 2 
(Sant Joan de les Abadesses), una vegada efectuada l’acreditació de la disposició 
dels requisits per a contractar que s’estableixen en el Plec de Condicions 
Administratives particulars del contracte, a favor de l’empresa millor classificada pels 
preus i millores que consten a la seva proposta. 

 
 Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 25/11/2021) referents a l’obertura 

dels criteris quantificables de forma automàtica (Sobre C). 
 
El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la 
reunió. 
 
La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2021 va aprovar 
la valoració de les ofertes admeses a la licitació del contracte mixt de subministrament, 
obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora 
de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de Riells i Viabrea i Sant 
Joan de les Abadesses, corresponent al lot 2 (Sant Joan de les Abadesses), amb la 
classificació i ordre següent: 
 

Empreses 
Sobre B  
(màx. 12 punts) 

Sobre C 
 (màx. 78 punts) 

Puntuació  
(màx 90 punts) 

Odre 

SECE 12 72,90 84,90 1 

Enllumenats Costa 
Brava, SL 

11 72,51 83,51 
2 

Comercial Pirene, SL 7 71,81 78,81 3 

 
En data 9 de novembre de 2021, l’empresa Enllumenats Costa Brava SL presenta un 
escrit d’al·legacions en relació als dos estudis lumínics presentats per l’empresa 
adjudicatària del Lot 1: Riells i Viabrea. 



 

 

 

 

 

180 

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

 

 
La secretària de la Mesa dóna compte del contingut de l’informe del tècnic del 
departament de Programes Europeus, de data 23 de novembre de 2021, que respon a 
les al·legacions presentades per Enllumenats Costa Brava SL. 
 
Vist que l’informe del tècnic no especifica de manera clara si es valoren les al·legacions 
presentades per l’empresa Enllumenats Costa Brava, S.L. la Mesa proposa deixar sobre 
la taula per tal que el tècnic faci un millor estudi. 
 
 Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 16/12/2021) referents a l’obertura 

dels criteris quantificables de forma automàtica (Sobre C). 
 
El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la 
reunió. 
 
La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2021 va 
demanar que el tècnic del departament de Programes Europeus realitzés un millor estudi 
de les al·legacions presentades per l’empresa Enllumenats Costa Brava, SL, 
corresponent al lot  
 
La secretària de la Mesa dóna compte del contingut de l’informe emès pel Tècnic del 
departament de Programes Europeus, de data 15 de desembre de 2021,  que conté la 
resposta a les al·legacions presentades per l’empresa Enllumenats Costa Brava, SL. 
 
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe esmentat, efectua en acte públic la 
valoració definitiva dels criteris qualificables de forma automàtica corresponent al lot 1 
(Riells i Viabrea) segons el barem de puntuació que regeix el contracte i a aquests 
efectes aprova la següent valoració: 
 
 
Empreses 

Sobre B 
(màx. 12 punts) 

Sobre C 
 (màx. 68 punts) 

Puntuació 
(màx 80 punts) 

Enllumenat Costa Brava, S.L 11 63,826 74,83 

Elecnor, S.A. 12 60,016 72,02 

SECE 10 61,966 71,97 

Endesa x Servicios S.L. 10 54,76 64,76 

 
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració acorda per unanimitat: 
 
1. Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa Enllumenats Costa Brava, 

SL dels criteris automàtics corresponents al lot 1 (Riells i Viabrea), d’acord amb 
l’informe del tècnic. 
 

2. Excloure les empreses Etra Bonal, SA i  Electricitat Boquet, SL  del contracte mixt 
de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia 
total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels 
municipis de Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses, corresponent al lot 1. 

 
3. Deixar sense efecte el requeriment de documentació administrativa, notificat en data 

22 d’octubre, a l’empresa Etra Bonal, SA, d’acord amb l’informe del tècnic. 
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4. Cancel·lar i retornar la garantia definitiva, dipositava mitjançant aval bancari a 

l’empresa Etra Bonal, SA. 
 

5. Tornar a classificar les ofertes admeses a la licitació del contracte mixt de 
subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia 
total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels 
municipis de Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses, corresponent al lot 1 
(Riells i Viabrea), amb la classificació i ordre següent: 
 

Empresa PUNTUACIONS TOTALS Ordre 
Enllumenat Costa Brava, S.L 74,83 1 
Elecnor, S.A. 72,02 2 
SECE 71,97 3 
Endesa x Servicios S.L. 64,76 4 

 
6. La Mesa acorda, requerir a l’empresa Enllumenat Costa Brava, S.L, amb CIF 

B17378621, que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat preu perquè presenti 
la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a contractar que 
s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec de Clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte. 

 
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i 
l’informe de la secretària de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada 
l‘acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb el que 
s’estableixen els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 

7. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte mixt de 
subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia 
total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels 
municipis de Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses, corresponent al lot 1 
(Riells i Viabrea), una vegada efectuada l’acreditació de la disposició dels requisits 
per a contractar que s’estableixen en el Plec de Condicions Administratives 
particulars del contracte, a favor de l’empresa millor classificada pels preus i millores 
que consten a la seva proposta. 
 

Vist l’informe favorable del lot 2- Sant Joan de les Abadesses-, de data 1 de desembre 
de 2021, emès per la secretària de la Mesa de Contractació, conforme la documentació 
presentada s’ajusta als requisits establerts en el plec de clàusules administratives 
particulars. 
 

Vist que la durada prevista del lot 2 del contracte és de 5 anys i atès que la delegació 
de competències al President en matèria de contractació pública, efectuada per acord 
de Ple de data 23 de juliol de 2019, contempla que quedi exclosa de l’abast d’aquesta 
delegació l’adjudicació del contracte i, de conformitat amb les atribucions per a la 
contractació que la disposició addicional 2a 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, les 
competències com a òrgan de contractació corresponen al Ple. És per això que, i d'acord 
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amb els antecedents, es proposa elevar al Ple de la Diputació de Girona l’ACORD 
següent: 
 
Primer. Adjudicar el contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió 
energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica 
de l’enllumenat exterior dels municipis de de Riells i Viabrea i Sant Joan de les 
Abadesses, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), corresponent al lot 2- Sant Joan de les Abadesses, durant un termini 
de 5 anys a l’empresa SECE, amb NIF A08001182, per un import total de 146.035,68 € 
(IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 30.667,49 € en concepte d’IVA, 
totalitzant l’import de 176.703,17 €, d’acord amb la classificació proposada per la Mesa 
de Contractació i amb els preus oferts següents: 
 

 Preus en conformitat amb la reducció percentual de les prestacions oferta d’un 
34,10% respecte el pressupost base de licitació:  

 
- Prestació P1a - Gestió de les instal·lacions i serveis energètics: 11.479,58 €, més 

310,71 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 1.790,29 € anuals.  
- Prestació P2a - Manteniment preventiu: 794,19 €, més 166,78 € en concepte 

d’IVA, totalitzant un import anual de 1960,97 € anuals.   
- Prestació P2b - Servei de Manteniment: 3.427,20 €, més 719.71 € en concepte 

d’IVA, totalitzant un import anual de 4.146,91 € anuals. 
- Prestació P3 - Garantia total: 3.895,70 €, més 818,10 € en concepte d’IVA, 

totalitzant un import anual de 4.713,80 € anuals.  
- Prestació P4 – (obra) Renovació de l’enllumenat públic exterior amb 

cofinançament FEDER: 98.052,33 €, més 20.590,99 € en concepte d’IVA, 
totalitzant un import anual de 118.643,32 € anuals.  
 

 Millores ofertades:  
 

- Muntatge i desmuntatge de les lluminàries de nadal, inclòs també el seu 
funcionament. 

- Ampliació del termini de garantia total en 3 anys addicionals.  
 
Segon. Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 118.643,32 €, 
Iva inclòs, d’acord amb el següent detall, tot reajustant i cancel·lant la despesa 
autoritzada sobrant d’acord amb la següent taula : 
 

Anualitat Lots 
Aplicació 

pressupostària  

Import 
autoritzat 
licitació 

Import 
disposició IVA 

inclòs 
Diferència 

2022 2 520/1651/62301 180.035,39 € 118.643,32 € 61.392,07 € 

 
Tercer. Reajustar la despesa autoritzada pel que fa a un possible excés d’amidaments 
segons deriva de l’adjudicació d’acord amb el següent:  
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Anualitat Lots 
Aplicació 

pressupostària  

Import 
autoritzat 
licitació 

Baixa Total autoritzat 

2022 2 520/1651/62301 18.003,54 € 6.139.21 € 11.864.33 € 

 
Quart. Comunicar a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses la despesa a disposar 
derivada les prestacions P1a, P2a, P2b i P3, del lot 2 del contracte per a la seva 
imputació a les aplicacions pressupostàries que corresponguin: 
 

- Prestació P1a - Gestió de les instal·lacions i serveis energètics: 11.479,58 €, més 
310,71 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 1.790,29 € anuals.  

- Prestació P2a - Manteniment preventiu: 794,19 €, més 166,78 € en concepte 
d’IVA, totalitzant un import anual de 1960,97 € anuals.   

- Prestació P2b - Servei de Manteniment: 3.427,20 €, més 719.71 € en concepte 
d’IVA, totalitzant un import anual de 4.146,91 € anuals. 

- Prestació P3 - Garantia total: 3.895,70 €, més 818,10 € en concepte d’IVA, 
totalitzant un import anual de 4.713,80 € anuals.  

 
Cinquè. Nomenar com a responsable del contracte a l’enginyer del Servei de Programes 
Europeus, Sr. Josep Ramón Carrillo Viñas, d’acord amb l’article 62 LCSP i comunicar-li 
que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, la intervenció general 
haurà d’estar present en la recepció material del contracte en l’exercici de la funció 
interventora. En aquest sentit, el responsable del contracte avisarà a la Intervenció 
general d’acord amb el contingut de la circular reguladora d’aquest procediment 
 

Sisè. Encomanar al Servei de Programes Europeus la designació d'un coordinador de 
seguretat i salut per adscriure a les obres.  
 
Setè. Designar com a facultatiu tècnic representant de l’administració al Sr. Josep 
Ramón Carrillo Viñas, enginyer de Programes Europeus, o tècnic facultatiu a qui es 
delegui, per tal que assisteixi a l’acta de recepció de les obres i en les demés funcions 
establertes legalment.  
 
Vuitè. Aprovar la minuta del lot 2- Sant Joan de les Abadesses-  del contracte mixt de 
subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, 
inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de 
Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses, beneficiaris de la subvenció del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a signar entre les empreses 
adjudicatàries i la Diputació de Girona, que consten a l’expedient.  
 
Novè. Aprovar la formalització del contracte i, vist que aquesta resolució és susceptible 
de recurs especial en matèria de contractació, comunicar a l’empresa adjudicatària que 
l’eficàcia d’aquesta resolució queda demorada durant el termini de quinze (15) dies 
hàbils. En el supòsit que transcorregut el termini previst no s’hagi interposat cap recurs, 
atorgar a l’empresa adjudicatària per tal que formalitzi el corresponent contracte 
administratiu en el termini de cinc (5) dies hàbils per a la signatura del corresponent 
document de formalització del contracte el qual es posarà a la seva disposició a partir 
d’un enllaç al correu electrònic, per signar-lo electrònicament per ambdues parts, a partir 
de l’aplicació “portasignatures” de l’Administració Oberta de Catalunya, sempre i quan 
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s’hagi deixat constància en l’expedient de la no interposició de recurs especial i hagi 
estat fiscalitzat favorable per part de la Intervenció general. 
 
Desè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el 
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP 

 
Onzè. Comunicar la present resolució als ajuntaments de Riells i Viabrea i Sant Joan de 
les Abadesses. 
 
Dotzè. Publicar la formalització del contracte al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) 
i, conjuntament amb el corresponent contracte, en el perfil de contractant de la Diputació 
de Girona.  

 
Tretzè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya.”” 

 
El senyor President manifesta que el primer punt d’urgència seria l’adjudicació del 
contracte mixt d’enllumenat del municipi de Sant Joan de les Abadesses, beneficiari de 
la subvenció FEDER corresponent al lot 2. Senyora Mindan. 
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, manifesta: 
Gràcies, president. Bé, en aquest cas hem sol·licitat la urgència perquè, com vostès 
saben, doncs els temps FEDER són justos. Aquesta mesa de contractació va començar 
el mes de setembre, però degut als requeriments de documentació i a les al·legacions 
que s’han anat presentant, vam acabar el mes de desembre, i llavors s’han hagut 
d’incorporar romanents als diners que estaven pressupostats per a aquesta adjudicació. 
Hem incorporat romanents i agraeixo la rapidesa dels serveis d’intervenció i de 
contractació per poder-ho passar avui per urgència. És adjudicar el contracte mixt de 
subministrament d’obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, 
inclosa la millora d’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de Riells 
i Viabrea i de Sant Joan de les Abadesses, beneficiàries de subvenció dels FEDER 
corresponents al lot número 2, per un import total de 146.035,68 €, més l’IVA de 
30.667,49 €, fa un total de 176.703,17 € a l’empresa SECE. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Entenem que s’aprova, 
doncs. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
37.2 Modificació dels membres del Patronat de la Fundació Casa de Cultura 

de Girona - Secretaria General. 2022/A030300/3371 
 
“Atès el que preveu l’article 8 dels Estatuts de la Fundació Casa de Cultura de Girona, 
publicats al BOP núm. 97 de data 21 de maig de 2015, seran membres del Patronat, 
com a mínim les persones següents: 
[...] 
1. El President de la Diputació de Girona 
2. El diputat de l’àrea de Cultura de la Diputació de Girona. 
3. Fins a sis persones designades per la Diputació de Girona, d’entre els seus membres 
i el seu personal. 
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4. El director general de l’entitat, sempre que no concorri la circumstància de l’article 
332.1.1 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. 
5. Una persona designada per l’Ajuntament de Girona. 
 
Podran ser també membres del Patronat les persones físiques o jurídiques designades 
per la Diputació de Girona, entre les que destaquin en l’àmbit sociocultural de les 
comarques gironines. 
[...] 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019, 
va acordar la designació dels vocals dels consells rectors d’organismes autònoms i 
òrgans de govern dels seus ens dependents; entre els quals hi figuren els del Patronat 
de la Fundació de Casa de Cultura de Girona, modificada en sessió ordinària de 23 de 
març de 2021, 20 d’abril de 2021 així com 21 de setembre de 2021 per motius de 
renúncies, modificacions i noves incorporacions dels membres del Patronat.  
 
En el mateix Ple de data 21 de setembre de 2021 s’estableix la nova composició dels 
sis membres del Patronat de la Fundació Casa de Cultura, quedant nominativament de 
la següent forma: 
 

 EDUARD LLORÀ I CULLET 
 JOAN FÀBREGA I SOLÉ 
 JOSEP MARIA BAGOT I BELFORT 
 PERE CASELLAS I BORRELL 
 CARLES MOTAS I LÓPÈZ 
 MARTA GUILLAUMES I PIBERNAT 

 
Atès que, en data 26 de març de 2021 es nomena, en sessió ordinària del Patronat de 
la Casa de Cultura de Girona, a la Sra. Mireia Acosta i Piqué, com a nova Secretària de 
la Fundació, amb efectes de data del dia 23 d’octubre de 2020. Aquest nomenament 
comporta la designació com a Secretària, no en condició de patrona de la Fundació 
Casa de Cultura. 
 
Atès el que preveu l’article 9 dels Estatuts de la Fundació, el Patronat tindrà un president, 
que serà el president de la Diputació de Girona; un vicepresident, que serà el diputat de 
l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona. El Patronat designarà un secretari entre els 
seus membres, i podrà designar també un interventor-tresorer i una Junta Rectora. 
 
Atès que, com ja s’ha fet esment, l’article 8 dels Estatuts de la Fundació estableix que 
la Diputació podrà designar com a membres del Patronat, com a màxim, sis persones 
entre els seus membres i personal. 
 
Atès que per donar compliment a l’article 9 dels Estatuts, la persona designada com a 
secretaria haurà de ser membre del Patronat. 
 
Atès que la persona que es va nomenar com a secretària és personal de la Diputació de 
Girona, es fa convenient modificar la designació dels membres del Patronat de la 
Fundació de Casa de Cultura de Girona. 
 
Per tot el que s’exposa, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
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PRIMER. DESIGNAR a la Sra. Mireia Acosta Piqué patrona de la Fundació Casa de 
Cultura de Girona, com a persona designada per la Diputació de Girona entre el seu 
personal, deixant sense efectes la designació del Sr. Eduard Llorà i Cullet, com a 
persona designada per la Diputació de Girona entre els seus membres. 
 
SEGON. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 de 
juliol de 2019, modificat en les sessions plenàries de data 23 de març, 20 d’abril i 21 de 
setembre de 2021, establint la nova composició tal com segueix: 
 

- President: MIQUEL NOGUER PLANAS, President de la Diputació de Girona. 
- Vicepresident: ALBERT PIÑEIRA I BROSEL, Diputat de l’Àrea de Cultura de la 

Diputació de Girona 
- Sis (6) persones designades per la Diputació de Girona, d’entre els seus 

membres i el seu personal: 
 

 JOAN FÀBREGA I SOLÉ 
 JOSEP MARIA BAGOT I BELFORT 
 PERE CASELLAS I BORRELL 
 CARLES MOTAS I LÓPÈZ 
 MARTA GUILLAUMES I PIBERNAT 
 MIREIA ACOSTA I PIQUÉ, Secretària delegada de la Fundació. 

 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la Fundació Casa de Cultura de Girona als 
efectes oportuns.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al següent punt d’urgència. És la 
modificació dels membres del Patronat de la Casa de Cultura. Aquí és senzill, en el sentit 
que el senyor Eduard Llorà causaria baixa perquè entrés la senyora Mireia Acosta i 
Piqué, que és la secretària, perquè d’acord amb els estatuts el secretari de ser membre 
del Patronat, d’acord? La senyora Mireia Acosta és una funcionària del departament de 
Secretaria i, per tant, faríem aquest canvi, d’acord? Hi estan d’acord? Sí? Per tant, 
s’aprova, doncs 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
37.3 Actualització de les retribucions del personal de XALOC per a 2022 I 

modificació de la relaicó de llocs de treball - Xaloc. 2022/A030100/3413 
 
“El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 23 de novembre de 2021 va aprovar 
el pressupost general de la Diputació de Girona, dotant el capítol 1 d’aquest organisme 
amb l’import corresponent a un augment de les retribucions dels empleats públics en un 
1,40% de la massa salarial, ja que en el moment de formular-se la proposta de 
pressupost no es coneixia l’increment que determinaria l’actual LPGE 2022, autoritzant 
expressament l’augment màxim possible de les retribucions per a l’any 2022 de 
conformitat amb aquest text legal. Així mateix,  el Ple de la Diputació de Girona va 
aprovar en la mateixa sessió la plantilla del personal funcionari i laboral de l’organisme 
autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) i la relació de llocs de treball 
(RLLT), publicada en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 20 de 31-01-2022, 
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la qual no contempla l’actualització retributiva del complement específic per a 2022, 
mantenint les mateixes retribucions de l’exercici 2021.  
 
En el moment d’elaborar el pressupost de l’organisme, la plantilla i la RLLT de XALOC 
per a 2022, no es va poder incorporar l’actualització dels imports de complements 
retributius de la massa salarial per a l’any 2022, atès que la LPGE per a l’any 2022 que 
ho habilita ha estat publicada amb posterioritat, el 29 de desembre de 2022 (Llei 
22/2021, de 28 de desembre). 
 
Vist l’informe emès per la direcció de l’Àmbit d’Administració i Organització, en relació 
amb l’actualització de les retribucions del personal funcionari i laboral de l’organisme 
amb un increment del 2%, a l’empara de la LPGE per a 2022. Per la qual cosa, d’aprovar-
se aquest augment retributiu per l’òrgan competent, procedeix incorporar l’adequació de 
les quanties del complement específic que recull la RLLT vigent.  
 
D’altra banda, la gerència ha emès Memòria justificativa de la necessitat de modificar la 
relació de llocs de treball (RLLT), per les raons organitzatives que s’hi recull, ja que la 
RLLT és l'instrument tècnic a través del qual s’ordena el personal de l’organisme, que 
ha de respondre en tot moment a les necessitats reals de l’ens. En aquest sentit, les 
modificacions de la RLLT que es proposen són les següents:  
 
a) Adequar les quanties del complement específic amb l’increment retributiu del 2 per 

cent, a l’empara de la LGPE per a l’exercici 2022. 
 

b) Amortització de places i llocs de treball de l’antiga estructura organitzativa (declarats 
a extingir), per estar proveïts definitivament els llocs de treball de la nova estructura 
organitzativa 
 

- Lloc codi 2001, Cap de projectes, per estar proveït la plaça del lloc codi 20401, 
Cap unitat de projectes informàtics i noves tecnologies. 

- Lloc codi 4007, Responsable de recaptació executiva, per estar vacant. 
- Lloc codi 4009, Tècnic G.Cadastral i coordinador amb Gerència de cadastre, per 

estar proveït el lloc codi 30112. 
 
c) Amortització de places vacants de llocs de l’antiga estructura organitzativa: 
 

- 2 places del Lloc codi 20404, Programador, que passa a estar dotat de 5 a 3 
places, per haver-se proveït per promoció interna 2 places del lloc codi 20406. 
Per tant, de les 4 places previstes declarades a extingir, quedaran 2 places 
declarades a extingir. 

 
d) Adequacions singulars dels llocs codi 30102, 4104 i 4105: 

 
- Es modifica el lloc de treball codi 30102, que passa de Tècnic expert a tècnic 

(base), per la qual cosa se li adequa el nom de denominació del lloc de treball i 
els complements que porten associats (CD-23 i CE), per tal de dotar de més 
estructura tècnica l’àmbit respectiu, facilitant l’accés al cos tècnic de nous 
efectius amb personal que encara no ha assolit grau d’expertesa. 
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- S’adequa el nom del lloc de treball de 30303 afegint “assessoria”, per diferenciar-
ho del tècnic jurídic tributari 30102 del servei GTR 

- S’adequa singularment el complement de destí del lloc codi 30116 Delineant 
tributari,  que passa de nivell 15 a 16, ja que les funcions i responsabilitats són 
les mateixes al lloc codi 4011 declarat a extingir i es neutralitza el diferent impacte 
que podria tenir la provisió d’aquestes places, en funció del règim jurídic que 
tenien en origen l’empleat (funcionari o laboral fix que s’hagi funcionaritzat).  

- S’adequa el règim jurídic dels llocs de treball codi 4104 i 4105, corresponents a 
l’antiga estructura organitzativa, de funcionari a laboral, per tal de reflectir la 
realitat actual, conforme estan ocupats per personal de règim laboral, i no creï 
distorsió respecte del seu reflex en la plantilla de personal.  
 

e) Es preveu en els llocs 30105 i 30301 que la seva provisió es realitzi mitjançant 
efectius interns per concurs de mèrits, per exigir grau d’expertesa. 
 

L’impacte econòmic que comporta aquestes adequacions en els corresponents 
aplicacions pressupostàries és el que a continuació es detalla, sense que la modificació 
de la RLLT que es proposa requereixi de modificació pressupostària, atès que les 
modificacions proposades queden compensades. 

 
De conformitat amb l’article 37.1, apartats b) i c) del Text refós de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, s’ha efectuat la corresponent negociació amb els òrgans de 
representació del personal de XALOC, segons consta en l’Acta de la Mesa general de 
negociació celebrada el passat 15 de febrer de 2022. 
 
En compliment de les instruccions als ens dependents en matèria de recursos humans, 
aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 15 de 
novembre de 2016, cal sol.licitar informe preceptiu al Servei d’Organització i Recursos 
Humans corporatius, en relació amb la proposta de modificació de la RLLT que es 
proposa. 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
1. Els articles 19,23 i disposició transitòria cinquena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, 
de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022. 
 
2. L’article 37.1 i 74 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel RD 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP), que estableix que les administracions 
públiques estructuraran la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres 
instruments similars. 

 
3. L’article 15.1.d) de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, -bàsic- que estableix que tant la creació com la modificació, la refosa o supressió 
de llocs de treball s’han de realitzar a través de les RLLT. 
 
4. Els articles 9.4, 27.2, 29 i ss, 31.3 i 32.1 del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, sobre l’aprovació i contingut de 
les relacions de llocs de treball i l’organigrama funcional. 
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5. El articles 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local (LBRL), 
que estableix que les administracions públiques de caràcter territorial gaudeixen de la 
potestat d’autoorganització, la qual es manifesta en la capacitat d’ordenació del personal i 
de l’estructura organitzativa, per tal de servir els interessos generals amb eficàcia, 
eficiència i coordinació. Aquesta potestat d’autoorganització comporta la possibilitat 
d’ordenar els mitjans personals i materials amb discrecionalitat tècnica, per tal que 
compleixi millor amb les seves competències. El sector públic de cada corporació local 
integra a més de la pròpia entitat, els ens dependents o vinculats. Per això, el seu article 
85.bis.e) estipula que la determinació i modificació de les condicions retributives del 
personal dels organismes autònoms s’hauran d’ajustar al que aprovi al respecte el Ple o la 
Junta de Govern de l’entitat local. 
 
6. L’article 85 bis, lletra e) de la mateixa LBRL, que estipula que la determinació i 
modificació de les condicions retributives del personal dels organismes autònoms s’hauran 
d’ajustar al que aprovi al respecte el Ple o la Junta de Govern de l’entitat local.   
 
7. L’article 9.6) dels Estatuts de XALOC, que disposa que el Consell Rector és l’òrgan 
competent per aprovar la Plantilla, la Relació de llocs de treball i el règim retributiu dins 
dels límits legals, a proposta de la presidència.  
 
En virtut de tot l’anterior i a proposta del Consell Rector en sessió extraordinària de data 
10 de març de 2022, la Presidència proposa elevar al Ple de la Diputació, l’ACORD 
següent: 
 
Primer. Actualitzar en un 2 per cent les retribucions dels empleats públics de XALOC, a 
l’empara de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2022. Els efectes econòmics d’aquest increment retributiu seran des del dia 
1 de gener de 2022. 
 
Segon. Els imports dels conceptes retributius de sou, nivell de destí i triennis del 
personal funcionari i laboral de XALOC, tant en còmput mensual com en les dues 
pagues extraordinàries de juny i desembre, seran els que es preveuen en la Llei 22/2021, 
de 28 de desembre esmentada, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022. El 
complement de productivitat de tot el personal experimentarà el mateix increment del 2% 
respecte dels imports vigents a 31 de desembre de 2022, a l’empara de l’article 23.Un.E) 
del mateix text legal. 
 
Tercer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de XALOC (RLLT), la qual 
s’adjunta com a annex, que conté tots els llocs de treball de l’organisme, així com la 
modificació de la fitxa del lloc de treball codi 30102.  
 
Quart. Ordenar la publicació íntegra de la relació de llocs de treball modificada que 
s’annexa al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini de trenta dies des de la seva aprovació, i trametre'n una còpia al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, 
de conformitat amb de l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.” 
 
ANNEX: MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL XALOC- 2022 



 

 

 

 

 

190 

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

 

 
  10.000 GERÈNCIA                   
Codi Denominació 

lloc de treball 
Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 

Dedicaci
ó 

Factor 
incomp
atibilitat 

F. 
Espec
ífica 

Localit
at 

Observació 

10000 Gerent 1 30 46.656,64 A1 LD F IDE   Girona   

  

10.100  
Personal 
directiu                       

Codi Denominació 
lloc de treball 

Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 
Dedicaci

ó 

Factor 
incomp
atibilitat 

F. 
Espec
ífica 

Localit
at 

Observació 

10101 Adjunt/a a 
Gerència 
tributària 

1 29 40.440,10 A1 LD F especial F.I.   Girona   

10102 Director/a àmbit 
Administració i 
Organització 

1 28 36.412,31 A1 LD F especial F.I.   Girona   

10103 Director/a àmbit 
Gestió Tributària i 
Recaptació 

1 28 36.412,31 A1 LD F especial F.I.   Girona   

Codi Denominació 
lloc de treball 

Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 
Dedicaci

ó 

Factor 
incomp
atibilitat 

F. 
Espec
ífica 

Localit
at 

Observació 

10200 Secretari/ària 
d'alta direcció i 
presidència 

1 20 12.798,88 C1 LD L especial     Girona  

10201 Administratiu 
assistència-
mobilitat 

4 15 10.237,48 C1 C F     Carnet 
B 

 Vacants  
1 pl. PI 

10201_L Administratiu 
assistència-
mobilitat 

1 15 10.237,48 C1 C L     
Carnet 
B 

 A extingir per 
funcionaritzac
ió 

10202 Administratiu 
assistència-
oficines 

29 15 8.796,63 C1 C F         Vacants 
4 pl. PI 

10202_L Administratiu 
assistència-
oficines 

17 15 8.796,63 C1 C L     A extingir per 
funcionaritzac
ió 

10203 Administratiu 
expert 

23 15 8.796,63 C1 C F          vacants 

10203_L Administratiu 
expert 

19 15 8.796,63 C1 C L     A extingir per 
funcionaritzac
ió 

10204 Administratiu 36 15 8.228,53 C1 C F          vacants 
10204_L Administratiu 13 15 8.228,53 C1 C L     A extingir per 

funcionaritzac
ió 

10205 Auxiliar 
administratiu 

5 14 8.228,53 C2 C F     2 per PI 
creuada 

10205_L Auxiliar 
administratiu 

5 14 8.228,53 C2 C L         A extingir per 
funcionaritzac
ió 

10206 Tècnic mitjà 
comunicació 

1 22 14.833,81 A2 C F especial   carnet 
B 

Girona vacant 

4018 Tècnic mitjà 
comunicació ens 
delegants 

1 20 13.228,84 A2 C F       Girona A extingir 

  ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ             

  

20.100  
Servei 
Administració i 
Organització                       

Codi Denominació 
lloc de treball 

Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 
Dedicaci

ó 

Factor 
incomp
atibilitat 

F. 
Espec
ífica 

Localit
at 

Observació 
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20100 Cap de servei 
d'administració i 
organització 

1 28 25.012,81 A1 LD F especial F.I.   Girona Vacant 
Mob.Interadm 

20101 Cap de secció 
d'administració 
electrònica, 
registre  i 
organització 

1 26 20.184,44 A1 CE F       Girona vacant 

20102 Cap de secció de 
recursos humans 

1 26 20.184,44 A1 CE F       Girona vacant 

20103 Tècnic expert 
informació i 
organització 

1 25 17.885,89 A1 C F       Girona vacant - PI 

20104 Tècnic expert 
contractació 

1 25 17.885,89 A1 C F       Girona vacant - PI 

20106 Tècnic expert de 
formació i 
prevenció de 
riscos 

1 25 17.885,89 A1 C L       Girona  

5003 tècnic/a gestió de 
personal 

1 23 17.852,82 A1 C F       Girona A extingir  

20107 Tècnic RH 1 23 16.443,69 A1 C F       Girona vacant 
20112 Tècnic expert 

assessorament 
serveis generals 

1 25 17.885,89 A1 C F    Girona  

20113 Tècnic expert 
gestió de 
nòmines 

1 25 17.885,89 A1 C F    Girona  

20108 Tècnic mitjà 
informació i 
organització 

1 22 14.833,81 A2 C F       Girona  

20109 Tècnic mitjà 
gestió 
contractació 

1 22 14.833,81 A2 C F       Girona  

5007 Tècnic/a 
responsable 
manteniment 

1 20 13.228,84 A2 C F       Girona A extingir  

20110 Tècnic mitjà 
manteniment 

1 24 15.358,17 A2 C F especial   Enginy
eria 

Girona vacant 

20111 Cap d'oficina de 
registre 

1 16 12.109,72 C1 CE F       Girona vacant 

  SERVEIS GENERALS                   
             

  

20.200 Servei  
Serveis 
Econòmics                       

Codi Denominació 
lloc de treball 

Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 
Dedicaci

ó 

Factor 
incomp
atibilitat 

F. 
Espec
ífica 

Localit
at 

Observació 

20200 Cap de servei de 
serveis 
econòmics 

1 28 25.012,81 A1 LD F especial F.I.   Girona vacant - 
Mob.Interadm 

20201 Tècnic expert 
serveis 
econòmics 

1 25 17.885,89 A1 C F       Girona Vacant 
PI 

20202 Tècnic mitjà 
servei economia 

2 22 14.833,81 A2 C F       Girona  

20203 Cap negociat 
serveis 
econòmics 

1 20 12.798,87 C1 CE F    Girona  

  

20.300  
Servei 
Tresoreria                       

Codi Denominació 
lloc de treball 

Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 
Dedicaci

ó 

Factor 
incomp
atibilitat 

F. 
Espec
ífica 

Localit
at 

Observació 

20300 Tècnic tresoreria 1 23 16.443,69 A1 C F       Girona   
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20302 Tècnic expert 
tresoreria 

1 25 17.885,89 A1 C F    Girona Vacant Mob. 
Interadm. 

20301 Tècnic mitjà 
gestió tresoreria 

1 22 14.833,81 A2 C F       Girona  

  

20.400_Servei 
Sistemes  
Tecnologies 
Informació                       

Codi Denominació 
lloc de treball 

Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 
Dedicaci

ó 

Factor 
incomp
atibilitat 

F. 
Espec
ífica 

Localit
at 

Observació 

20400 Cap de servei de 
sistemes i 
tecnologies de la 
Informació 

1 28 25.012,81 A1 LD L especial F.I. Enginy
er 
Inform
àtic 

Girona  

20401 Cap d'unitat de 
projectes 
informàtics i 
noves 
tecnologies 

1 25 17.886,21 A1 CE L especial   Enginy
er 
inform
àtic 

Girona  

2004 Tècnic/a resp. 
Suport 
manteniment i 
atenció a l'usuari 

1 20 13.228,84 A2 C L       Girona A extingir  

20402 Cap d'unitat de 
sistemes i 
operacions 

1 25 17.886,21 A1 CE L especial   Enginy
er 
Inform
àtic 

Girona vacant – P.I. 

20403 Cap d'unitat 
desenvolupament
s i solucions 
informàtiques 

1 25 17.886,21 A1 CE L especial   Enginy
er 
Inform
àtic 

Girona vacant – P.I. 

20406 Tècnic mitjà 
informàtic 

6 
 

22 14.833,81 A2 C L especial  Enginy
er 
inform
àtic 

Girona Vacant – P.I. 

20404 Programador 3 
 

20 12.798,88 C1 C L especial     Girona 2 places a 
extingir per 
P.I 

20405 Operador 2 16 12.109,72 C1 C L especial     Girona 1 plaça 
vacant  

  GRITA                       

  

30100 Servei 
Gestió i 
Recaptació 
tributària                       

Codi Denominació 
lloc de treball 

Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 
Dedicaci

ó 

Factor  
incomp
atibilitat 

F. 
Espec
ífica 

Localit
at 

Observació 

30100 Cap secció de 
recaptació 
executiva 

1 26 20.184,44 A1 CE F       Girona vacant  

30101 Cap secció 
d'expedients 
sancionadors 

1 26 20.184,44 A1 CE F       Girona  

30102 Tècnic/a jurídic 
tributari  

1 23 16.443,69 A1 C F       Girona vacant 

4017 Coordinador 
territorial 

1 25 20.743,84 A2 C F       Girona A extingir 

30103 Tècnic expert 
oficines 
territorials 

1 25 17.886,21 A1 C F especial   carnet 
B 

Girona vacant P.I. 

30104 Tècnic expert 
recaptació 
executiva 

1 25 17.886,21 A1 C F       Girona  
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30105 Tècnic expert 
d'expedients 
sancionadors 

2 25 17.886,21 A1 C F       Girona 1 vacant P.I. 

30106 Coordinador 
atenció usuaris 
no presencial 

1 26 14.257,88 A2 C F       Girona  

30107 Coordinador de 
gestió i 
recaptació 
tributària 

1 26 14.257,88 A2 CE F       Girona vacant - Mob. 
Interadm. P.I. 

30108 Coordinador de 
gestió cadastral 

1 26 14.257,88 A2 CE F       Girona vacant - Mob. 
Interadm. 

30109 Tècnic mig 
expedients 
sancionadors 

1 22 14.833,81 A2 C F       Girona  

4006 Responsable de 
gestió i 
recaptació 
voluntària 

1 20 13.228,84 C1 C L       Girona A amortitzar  

30111 Cap negociat 
recaptació 
voluntària 

1 20 13.228,84 C1 CE F       Girona vacant P.I. 
per 
funcionaritz. 

4008_F Responsable 
territorial de 
gestió tributària i 
recaptació 

1 18 6.981,55 C1 C F       Girona A amortitzar 

4008_L Responsable 
territorial de 
gestió tributària i 
recaptació 

1 18 6.981,55 C1 C L       Girona A amortitzar  

30112 Cap de negociat 
de cadastre 

1 20 12.798,88 C1 CE L     carnet 
B 

Girona  

30113 Responsable 
tècnic cadastral 

1 20 12.798,88 C1 CE F     carnet 
B 

Girona  

4012 Cap oficina 
territorial 

3 22 10.954,45 C1 C F         A amortitzar 

30114 Cap oficina 1 2 20 12.798,88 C1 CE F       Girona  vacant 
30115 Cap oficina 2 4 16 12.109,72 C1 CE F       Girona Vacant, 1 pl. 

PI 
funcionaritzac
ió 

4011_L Delineant "L" 2 16 6.981,55 C1 C L         A amortitzar 
4011_F Delineant "F" 3 16 6.981,55 C1 C F         A amortitzar 
30116 Delineant tributari 5 16 8.796,63 C1 C F     carnet 

B 
  Vacant 2 pl. 

PI 
funcionaritzac
ió 

30117 Agent 
procediments 
tributaris 

1 16 12.109,72 C1 C F especial   carnet 
B 

Girona Vacant 

             

  

30.200 Servei 
 Inspecció 
tributària                       

Codi Denominació 
lloc de treball 

Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 
Dedicaci

ó 

Factor 
incomp
atibilitat 

F. 
Espec
ífica 

Localit
at 

Observació 

30200 Cap del servei 
d'inspecció 
tributària 

1 28 25.012,81 A1 LD F especial F.I. carnet 
B 

Girona  

30201 Tècnic expert 
inspecció 

1 25 17.886,21 A1 C F especial   carnet 
B 

Girona Vacant-PI 

30202 Inspector tributari 5 24 15.358,17 A2 C F especial   carnet 
B 

Girona  

30203 Inspector 1 22 14.833,81 A2 C F especial   carnet 
B 

Girona Vacant 
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4105 Subinspector "A" 1 18 9.769,26 C1 C L       Figuere
s 

A extingir 

30204 Subinspector/a 1 16 12.109,72 C1 C F especial   carnet 
B 

Figuere
s 

 Vacant – PI 

4103 Subinspector "B" 1 15 7.006,10 C1 C F       Girona A amortitzar 
30205 Suport 

administratiu 
inspecció 

1 15 7.975,76 C1 C F       Girona Vacant 

4104 Auxiliar 
d'inspecció 

1 13 6.981,55 C2 C L       Girona A extingir 

30206 suport auxiliar 
inspecció 

1 13 8.153,92 C2 C F       Girona Vacant 

  

30.300  
Servei 
Assessoria 
jurídicotributària                       

Codi Denominació 
lloc de treball 

Dot. CD CE Grup FP R.J.P Factor 
Dedicaci

ó 

Factor 
incomp
atibilitat 

F. 
Espec
ífica 

Localit
at 

Observació 

30300 Cap del servei 
d'assessoria 
jurídicotributària 

1 28 25.012,81 A1 LD F especial F.I. Dret Girona  

30301 Tècnic expert  
assessoria 
jurídic-tributària 

3 25 17.886,21 A1 C F     Dret Girona 1 vacant P.I. 

30303 Tècnic 
assessoria  
Jurídic tributari  

1 23 16.443,69 A1 C F      Dret Girona vacant 

30302 Tècnic mitjà 
jurídic tributari 

1 22 14.833,81 A2 C F     Dret Girona  

 
Factor IDE (Incompatibilitat-dedicació exclusiva) Import anual 
  
Gerent segons RLT 10.400,50 
” 
El senyor President manifesta: I l’altre punt d’urgència és l’actualització de les 
retribucions del personal de Xaloc per al 2022. Senyor Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i diu: Moltes gràcies, president. Bé, 
aquest punt que anem a aprovar parteix que en el moment de l’elaboració del pressupost 
de l’organisme, així com de tot el grup institucional, la plantilla de la RLT de Xaloc per al 
2022 no es va poder incorporar a l’actualització dels imports dels complements 
retributius de la massa salarial per a l’any 2022, ja que no estava aprovada 
definitivament la Llei de pressupostos generals de l’Estat. A partir d’aquí el que anem a 
fer, per una banda, és recollir aquestes quantitats de complement específic amb 
increment retributiu del 2 % dels treballadors. I per altra banda, també bàsicament és 
amortitzar les places de l’antiga estructura, que a mesura que es van cobrint amb les 
places noves, d’acord amb el que es va aprovar amb la reestructuració organitzativa en 
el ple, en un dels plens de l’any 2019, per tenir clar els diversos processos 
d’estabilització i de funció [...] finalment es van fent aquestes adequacions perquè 
aquelles places ja no acaben tenint una funcionalitat, sinó que s’ha anat fent tot aquest 
procediment d’estabilització. Moltes gràcies, president. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Per tant, entenc 
que quedaria aprovat també aquest punt per unanimitat, senyor secretari.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
38. Precs i preguntes 
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El senyor President, comenta que ara sí que si hi ha algun prec o alguna pregunta... Sí, 
senyora Guillaumes. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies, 
president. Són dos precs i una pregunta. Aniré per feina. El primer prec és, de fet, una 
petició d’actualització del reglament d’ús del català perquè arran de la moció que hem 
presentat abans, vam veure que el reglament d’ús del català, que és del 2010, no estava 
penjat a la web. Després van fer tota una sèrie d’indagacions i llavors se’ns va comunicar 
que havia entrat el Tribunal Suprem de Justícia i que s’havia presentat un recurs. Més 
que res això. Senzillament que arran d’aquesta moció vam observar, això que hi ha 
hagut tota una història en el reglament i que s’ha judicialitzat. I, en tot cas, sí que 
pregaríem que tan aviat com es pugui s’actualitzés el reglament d’ús.  
El segon prec és un prec molt concret. Ens passa sovint, no sé si és compartit amb altres 
diputades i diputats, que quan ens envien la preacta i podem observar els decrets que 
entren al ple de la setmana següent, quan a vegades ho mirem el mateix dia del ple, no 
sabem si és perquè tothom acaba entrant el mateix dia, el firmador està bloquejat i no 
hi ha manera d’entrar. Quan ho fem dos o tres dies abans no hi ha problema, però 
justament el mateix dia del ple ens costa molt entrar-hi. I sí que demanaríem que si més 
no es pogués indagar què passa amb tot això i que el servei pogués ser el que el que 
requereix. I ja per acabar, la pregunta. Entenc que potser la senyora Maria Puig podria 
contestar. Tampoc demanem que sigui contestada ara. Senzillament, ens ha arribat que 
en el servei de teleassistència s’ha donat alguna disfunció i ens agradaria saber quins 
controls de seguiment es fan en aquest servei de teleassistència. Gràcies. 
El senyor President, pren la paraula i respon: Bé, els dos precs entenc que els recullin 
com a prec. Un va molt ràpid, acabem d’aprovar la moció i vostè ja diu: escolti, has 
d’actualitzar ja farem el que toqui. El tema aquest de la preacta, respecte als decrets em 
diu que es poden consultar abans, però es bloqueja el dia del ple. En tot cas, ho mirarem 
i si hi ha alguna qüestió, parlarem amb informàtica. I què pot passar en aquest sentit. 
D’acord, entenem els precs, els agafem i ja està. No sé si vostè pot contestar ara i si no 
ho deixaríem per el proper dia. 
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, manifesta: En tot cas, coneixen els 
canvis a Dipsalut i de la implantació del nou contracte. Llavors, ara estem actualitzant 
totes aquestes relacions. No ens consta una disfunció concreta. I, per tant, en tot cas, 
ho analitzarem i si volen un dia podem veure quins són els mecanismes i respondrem 
més concretament. 
El senyor President, manifesta: Molt bé. Moltes gràcies, senyora Puig. Entenc que no hi 
ha cap més prec ni cap més pregunta i, per tant, aixecaríem la sessió. Moltes gràcies i 
fins a la propera. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 13:50 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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