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PRE-ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE  
DE 16 DE DESEMBRE DE 2014 

 
 
 

NÚM.: 63 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 16 de desembre de 2014 
HORA: 17:00 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, 2n. de la Ciutat 
de Girona 
 
ASSISTENTS 
President  Joan Giraut i Cot 
Vicepresidents  Miquel Noguer i Planas 
 Xavier Soy i Soler 
 Miquel Calm i Puig 
Diputats/diputades Josep Blanch i Dalmau 

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

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

Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
Diputats/des que excusen:  
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ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions 

ordinària i extraordinària, que van tenir lloc el dia 18 de novembre de 2014. 
2. Decrets corresponents al mes de novembre de 2014. 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin: 

• Resolució de la Presidència de 27/11/2014. Incrementar la dotació 
pressupostària per a l'atorgament de subvencions a ajuntaments per a 
l'organització d'esdeviments de caràcter firal 

4. Informació de la Presidència. 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE RÈGIM ECONÒMIC I NOVES TECNOLOGIES 
5. PLE63/000064/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ i Noves Tecn: Servei 

Jurídic (006). Interposició de recurs contenciós contra la resolució del Director 
General d'Arxius Biblioteques i Patrimoni de la Generalitat de 9/1/2014, sobre 
Arxiu històric, i contra la desestimació tàcita del recurs d'alçada 

6. PLE63/000065/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ i Noves Tecn: Servei 
Jurídic (006). Interposició de recurs contenciós contra la resolució de la 
Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família, de 24/1/2014, 
sobre Arxiu Històric, i contra la desestimació tàcita del recurs d'alçada. 

7. PLE63/000111/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de les bases reguladores del programa 
"Millora de la competitivitat territorial" i de la convocatòria corresponent a 
l'exercici 2015. 

8. PLE63/000113/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Serveis generals i Patrimoni (009): Desafectació dels espais del sector est de la 
planta baixa, més pati i un altell, de la Casa de Cultura de Girona, propietat de 
la Diputació, i cedir-los a l'Ajuntament de Girona per a destinar-los a la seu de la 
Biblioteca Ernest Lluch. 

9. PLE63/000115/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Serveis generals i Patrimoni (009): Aprovació de la modificació del conveni amb 
l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per a la gestió 
conjunta de l'explotació ramadera experimental de Monells. 

10. PLE63/000114/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Intervenció (010): Informe d'Intervenció en relació amb el període mig de 
pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de la Diputació 
de Girona referit al mes d'octubre de 2014. 

11. PLE63/000116/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Intervenció (010): Aprovació de la rectificació del pressupost del Consorci d'Arts 
Escèniques Salt-Girona per a l'exercici 2015 

12. PLE63/000117/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Intervenció (010): Aprovació de la plantilla i de La relació de llocs de treball del 
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona per a l'exercici 2015. 

13. PLE63/000118/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Secretaria General (005): Ratificació de l'aprovació inicial de modificació dels 
estatuts del Consorci Català pel Desenvolupament Local 

14. PLE63/000119/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Secretaria General (005): Aprovació de l'adhesió de la Diputació de Girona al 
Consorci Localret. Aprovació dels seus estatuts. Aprovació del conveni de 
col·laboració amb l'entitat 

15. PLE63/000123/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Secretaria General (005): Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels 
estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'interès Natural 
del Ripollès 
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16. PLE63/000120/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; Xaloc: 
Acceptació de la delegació acordada per diversos ens locals de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i renúncia d'una 
delegació. 

17.. PLE63/000121/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; Xaloc: 
Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC). 

18. PLE63/000122/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; Xaloc: 
Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de XALOC. 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL CULTURAL I D'ACCIÓ SOCIAL 
19. PLE63/000035/2014-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. Local, Cultural i d'Acció 

Social; Comunicació Cultural (021): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions per al Foment de Produccions Editorials per 
l'anualitat 2015. 

20. PLE63/000036/2014-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. Local, Cultural i d'Acció 
Social; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificació de les bases 
reguladores del subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
2013-2015. 

COMISSIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL 
21. PLE63/000042/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Xarxa Viària (013): 

Resolució del recurs de reposició presentat per Importaciones Náuticas, SA 
contra l'acord d'aprovació definitiva del projecte "Millora de la intersecció entre 
l'antiga C-250 i les carreteres a Solius (GIV-6611) i a Bell-lloc (GI-V-6613". 

22. MOCIONS D’URGÈNCIA 
23. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  les actes de les sessions 

ordinària i extraordinària que van tenir lloc el di a 18 de novembre de 2014. 
 
La corporació ACORDA, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions ordinària i 
extraordinària que van tenir lloc el dia 18 de novembre de 2014, prèviament trameses 
als senyors diputats i a les senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de novembre de 2014 .  
 
S'informa dels decrets corresponents al mes de novembre de 2014 numerats del núm. 
2093 al núm. 2351, ambdós inclosos. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixi n: 

• Resolució de la Presidència de 27/11/2014. Increme ntar la dotació 
pressupostària per a l'atorgament de subvencions a ajuntaments per a 
l'organització d'esdeveniments de caràcter firal 

 
Se sotmet a ratificació la resolució de la presidència de 27 de novembre de 2014, del 
tenor següent: 
 
"El Ple de la Diputació de Girona el 18 de febrer de 2014 va aprovar les bases 
específiques reguladores així com la convocatòria en règim de concurrència 
competitiva de l’any 2014, per a l’atorgament de subvencions a ajuntaments i entitats 
per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, que foren publicades al BOP 
núm. 37 de 24 de febrer de 2014. 
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El paràgraf final de l’apartat b) de la convocatòria esmentada, estableix la possibilitat 
d’incrementar els crèdits fixats inicialment mitjançant les modificacions pressupostàries 
que es puguin aprovar durant l’exercici, i mitjançant la modificació de la corresponent 
convocatòria així com la seva ulterior publicació al BOP. 
Atès que en la segona resolució de data 13 de novembre de 2014 es va procedir a 
establir la distribució per a l’atorgament de les subvencions i vist que resulta necessari 
incrementar la dotació pressupostària de l’aplicació 307/920/46200 – Foment 
municipal, amb la quantitat de 50.000€ (cinquanta mil euros), és per aital motiu que 
procedeix la modificació de la convocatòria esmentada. 
Atès que el termini per a justificar les subvencions atorgades finalitza el dia 30 de 
novembre d’enguany i que el proper Ple se celebrarà el dia 16 de desembre, per 
possibilitar la tramitació de l’expedient es procedeix a dictar Resolució per tal que, amb 
posterioritat, el Ple de la Diputació ratifiqui el seu contingut. 
D’acord amb els antecedents exposats, 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), RESOLC 
Primer. Incrementar la dotació pressupostària de l’aplicació 307/920/46200 – Foment 
municipal del pressupost d’enguany, amb la quantitat de 50.000€ (cinquanta mil 
euros), destinada a l’atorgament de subvencions a ajuntaments per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal. 
Segon. Ratificar i convalidar la present Resolució en la propera sessió plenària que 
celebri la Diputació de Girona. 
Tercer. Publicar la present Resolució en el BOP." 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor President facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE RÈGIM ECONÒMIC I NOVES TECNOLOGIES 
 
5. PLE63/000064/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Serveis Jurídics (006): Interposició de recurs cont enciós contra la 
resolució del Director General d'Arxius Biblioteque s, Museus i Patrimoni 
de la Generalitat de 9/1/2014, sobre Arxiu Històric , i contra la desestimació 
tàcita del recurs d'alçada. 

 
En data 7 de març de 2014, el president de la Diputació de Girona presenta davant 
del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya RECURS D’ALÇADA contra 
la Resolució dictada pel Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, 
de data 9 de gener de 2014, registrada d’entrada a la Diputació de Girona el 20 de 
gener de 2014, rectificació d’error de fet registrada d’entrada a la Diputació de Girona 
en data 10 de febrer de 2014, per la qual es denega el requeriment de la Diputació de 
Girona de data 5 de novembre de 2013 i rebut per la Generalitat de Catalunya en data 
13 de novembre de 2013 en el qual es demanava al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya que regularitzés les transferències de documentació 
rebudes a l’Arxiu Històric Provincial realitzades pel Servei d’Atenció a la Infància i 
Adolescència, per l’Hospital de Santa Caterina i per l’Hospital Psiquiàtric, i les 
traspassi a l’Arxiu General de la Diputació de Girona, administració titular dels 



 
 
  
 
 

5 
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 

documents, de conformitat amb el llistat que s’adjuntava elaborat per la pròpia 
Directora de l'Arxiu Històric Provincial. 
 
El Servei Jurídic d'aquesta Diputació, en data 30 de juny 2014, ha emès informe als 
efectes de donar compliment al que exigeix l'article 221 del ROFCL (Real Decret 
2568/1986) amb el següent tenor: 
“L'article 17 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/1988 de 17 
d'octubre) determina que constitueixen patrimoni històric-artístic dels ens locals, entre 
d'altres el patrimoni documental i bibliogràfic. 
L'article 167.2 del mateix Reglament determina que els ens locals tenen l'obligació 
d'exercir tota mena d'accions en defensa dels seus béns i drets, i que la competència 
recau en el ple de la Corporació tret que siguin urgents, que seran exercides pel 
president, que n'ha de donar compta al ple en la primera sessió que realitzi, en els 
mateixos termes establerts als articles 33 i 34 de la Llei de Bases de Règim Local. 
Així les coses, la Diputació està legalment obligada el manteniment de l'acció de 
defensa del seu patrimoni iniciada en via administrativa i evitar la fermesa de la 
resolució esmentada, que només pot prosseguir mitjançant la interposició del 
corresponent recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
Havent transcorregut el termini de tres mesos des de la interposició del recurs 
d'alçada, aquest s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu (article 115.2 de 
la Llei 30/1992) i procedeix la interposició del corresponent recurs contenciós 
administratiu en el termini previst a l'article 46 de la Llei Jurisdiccional 29/1998, contra 
la Resolució del Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, de data 
9 de gener de 2014, per la qual es denega el requeriment de la Diputació de Girona 
de data 5 de novembre de 2013 en el qual es demanava al Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya que regularitzés les transferències de documentació 
de titularitat de la Diputació de Girona rebudes a l’Arxiu Històric Provincial realitzades 
pel Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència, per l’Hospital de Santa Caterina i per 
l’Hospital Psiquiàtric, i contra la desestimació tàcita del recurs d'alçada interposat a 
l'efecte.” 
 
A la vista d'aquests antecedents la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Interposar el pertinent recurs contenciós administratiu contra la Resolució del Director 
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, de data 9 de gener de 2014, per 
la qual es denega el requeriment de la Diputació de Girona de data 5 de novembre de 
2013 en el qual es demanava al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya que regularitzés les transferències de documentació de titularitat de la 
Diputació de Girona rebudes a l’Arxiu Històric Provincial realitzades pel Servei 
d’Atenció a la Infància i Adolescència, per l’Hospital de Santa Caterina i per l’Hospital 
Psiquiàtric, i contra la desestimació tàcita del recurs d'alçada interposat a l'efecte. 
 
6. PLE63/000065/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Serveis Jurídics (006): Interposició de recurs cont enciós contra la 
resolució de la Secretaria General del Departament de Benestar Social i 
Família, de 24/1/2014, sobre Arxiu Històric, i cont ra la desestimació tàcita 
del recurs d'alçada. 

 
En data 26 de març de 2014, el president de la Diputació de Girona presenta davant 
del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya RECURS D’ALÇADA contra 
la Resolució de la Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família, 
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de data 24 de gener de 2014, i notificada a la Diputació de Girona en data 4 de març 
de 2014 que denega el requeriment de la Diputació de Girona de data de data 5 de 
novembre de 2013, i rebut per la Generalitat el 12 de novembre de 2013 de traspàs 
de la documentació de la Llar Infantil anterior a 1994, del Patronat de Serveis Socials 
de la Diputació i la documentació anterior a 1994 que es troba a la Residència 
Geriàtrica Puig d’en Roca, d’acord amb els inventaris que s’adjuntaven. elaborat per 
la pròpia Directora de l'Arxiu Històric Provincial de la Generalitat a Girona. 
 
El Servei Jurídic d'aquesta Diputació, en data 30 de juny 2014, ha emès informe als 
efectes de donar compliment al que exigeix l'article 221 del ROFCL (Real Decret 
2568/1986) amb el següent tenor: 
“L'article 17 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/1988 de 17 
d'octubre) determina que constitueixen patrimoni històric-artístic dels ens locals, entre 
d'altres el patrimoni documental i bibliogràfic. 
L'article 167.2 del mateix Reglament determina que els ens locals tenen l'obligació 
d'exercir tota mena d'accions en defensa dels seus béns i drets, i que la competència 
recau en el ple de la Corporació tret que siguin urgents, que seran exercides pel 
president, que n'ha de donar compta al ple en la primera sessió que realitzi, en els 
mateixos termes establerts als articles 33 i 34 de la Llei de Bases de Règim Local. 
Així les coses, la Diputació està legalment obligada el manteniment de l'acció de 
defensa del seu patrimoni iniciada en via administrativa i evitar la fermesa de la 
resolució esmentada, que només pot prosseguir mitjançant la interposició del 
corresponent recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
 
Havent transcorregut el termini de tres mesos des de la interposició del recurs 
d'alçada, aquest s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu (article 115.2 de 
la Llei 30/1992) i procedeix la interposició del corresponent recurs contenciós 
administratiu en el termini previst a l'article 46 de la Llei Jurisdiccional 29/1998, contra 
la Resolució de la Secretària General del Departament de Benestar Social i Família, 
de data 24 de gener de 2014, que denega el requeriment de la Diputació de Girona 
de data de data 5 de novembre de 2013, de traspàs de la documentació de la Llar 
Infantil anterior a 1994, del Patronat de Serveis Socials de la Diputació i la 
documentació anterior a 1994 que es troba a la Residència Geriàtrica Puig d’en Roca, 
titularitat de la Diputació de Girona, d’acord amb els inventaris que s’adjuntaven 
elaborats per la pròpia Directora de l'Arxiu Històric Provincial de la Generalitat a 
Girona, i contra la desestimació tàcita del recurs d'alçada interposat a l'efecte.” 
 
A la vista d'aquests antecedents la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Interposar el pertinent recurs contenciós administratiu contra la Resolució de la 
Secretària General del Departament de Benestar Social i Família, de data 24 de 
gener de 2014, que denega el requeriment de la Diputació de Girona de data 5 de 
novembre de 2013, de traspàs de la documentació de la Llar Infantil anterior a 1994, 
del Patronat de Serveis Socials de la Diputació i la documentació anterior a 1994 que 
es troba a la Residència Geriàtrica Puig d’en Roca, titularitat de la Diputació de 
Girona, d’acord amb els inventaris que s’adjuntaven elaborats per la pròpia Directora 
de l'Arxiu Històric Provincial de la Generalitat a Girona, i contra la desestimació tàcita 
del recurs d'alçada interposat a l'efecte. 
 
7. PLE63/000111/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Promoció Econòmica (015): Aprovació de les bases re guladores del 
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programa "Millora de la competitivitat territorial"  i de la convocatòria 
corresponent a l'exercici 2015. 

 
Aprovació de les bases reguladores del programa "Millora de la competitivitat 
territorial"  i de la convocatòria  corresponent a l'exercici 2015. 
 
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
El projecte de Millora de la Competitivitat Territorial és una iniciativa de la Diputació 
de Girona i està cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d'acord a la Resolució del 
SOC, Ref.G-025/13 de concessió de subvenció per a la contractació d'un tècnic/a 
com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, responsable de la implantació del 
projecte, entre altres accions.  
 
La finalitat del projecte és potenciar i millorar els avantatges competitius territorials 
dels municipis de la demarcació de Girona, a partir de la seva detecció i definició, 
mitjançant la prestació del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció 
econòmica i desenvolupament local .  
 
L’any 2012 es va posar en marxa la primera edició del programa adreçat als 
ajuntaments de menys de 2000 habitants que no disposaven de personal tècnic de 
promoció econòmica i que no pertanyien a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Girona.  
 
A l'edició 2013 s’amplia l’àmbit d’actuació a qualsevol ajuntament, independentment 
del nombre d’habitants, que compleixi els requisits.  
 
L’edició 2014, que segueix les mateixes directrius, s’ha adreçat a un total de 169 
municipis que representen el 76% del total de la província. S'han atès 20 ajuntaments, 
l’11,8%.  
 
Per tant, el projecte ha atès, fins a dia d’avui, al 31% dels ajuntaments que en són 
destinataris potencials. Val a dir que el nombre de destinataris potencials varia 
anualment, en funció de l’augment o disminució dels membres de la XSLPE. 
 
Les demandes dels ajuntaments es centren, principalment, en els següents àmbits: 
- Assessorament en la definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de 
promoció econòmica i desenvolupament local. 
- Dinamització de l’activitat comercial i dels mercats municipals 
- Promoció del territori a partir de recursos culturals i naturals. 
 
Vistos els antecedents i de conformitat amb l'informe de Secretaria i  la fiscalització 
d'Intervenció realitzada segons la instrucció de control intern aprovada, la Comissió 
Informativa de Règim Econòmic i Noves Tecnologies hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
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PRIMER. Aprovar les bases del programa “Millora de la competitivitat territorial” que 
es transcriu literalment tot seguit: 
“BASES REGULADORES DEL PROGRAMA “MILLORA DE LA COMPETITIVITAT 
TERRITORIAL" 
1. Objecte i naturalesa 
La prestació del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i 
desenvolupament local per a la millora de la competitivitat territorial dels municipis 
gironins. 
El servei ofereix assistència tècnica als municipis de la demarcació de Girona en 
matèria de promoció econòmica i desenvolupament local preferentment en els 
següents àmbits: 
• Assessorament en la definició de les línies bàsiques d'actuació en matèria de 

promoció econòmica i desenvolupament local.  
• Dinamització de l'activitat comercial i dels mercats municipals.  
• Promoció del territori a partir dels recursos naturals i culturals.  
• Suport per a la creació d'espais de cooperació publicoprivada en l'àmbit de la 

promoció econòmica del territori. 
• Plantejament web des del punt de vista de la promoció del territori. 
• Emprenedoria 
• Borsa de treball 
• Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació com d’altres 

entitats i organismes en relació a la petició de l’ajuntament.   
• Informació sobre bones pràctiques recollides a activitats similars. 
• Altres temes d'interès per al desenvolupament local.  
L’assessorament es prestarà per l’equip de professionals experts en planificació i 
gestió de projectes de promoció econòmica i desenvolupament local de l’Àrea de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.  
El servei d’assistència tècnica inclou: 

- Primera visita a l’Ajuntament per fer una valoració de la demanda in-situ. 
- Dedicació de 25 hores anuals d’assessorament tècnic. (En el còmput 

s’inclouran tant les hores presencials com virtuals) 
- Document de recomanacions per a l'Ajuntament 
- Visita de tancament del projecte, un cop acabada la intervenció, a la seu del 

servei de Promoció Econòmica, carrer Ciutadans, 11, 4a planta. 
Aquest servei no pressuposa cap ajuda econòmica pel municipi sol·licitant. 
2. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases, els municipis que 
compleixin els següents requisits: 

- Que no estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE) de la Diputació de Girona. (Ja sigui de forma individual o agrupada 
amb altres). 

- Que no disposin de personal tècnic de promoció Econòmica. 
3. Sol·licituds i ordre d’atenció. 
Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics a través de 
l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT o bé en el 
registre General de la Diputació de Girona (Pujada de Sant Martí, número 4 -17004 
Girona), així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú. 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini que s'estableixi en les 
convocatòries anuals corresponents. 
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d'aquestes bases. 



 
 
  
 
 

9 
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 

L’ordre d’atenció de les sol·licituds serà el següent: 
1. Les sol·licituds presentades per ajuntaments que no han participat en les anteriors 

edicions. 
2. Les sol·licituds d’ajuntaments participants presentades i ateses en anteriors 

convocatòries, que demanin assessorament per a noves actuacions. 
Les sol·licituds presentades en les corresponents convocatòries s’atendran per 
rigorós ordre d’entrada al registre General de la Diputació de Girona i tindran 
prevalença els ajuntaments que no hagin obtingut la prestació del servei en anteriors 
convocatòries. 
La Diputació de Girona es reserva el dret d’excloure del servei, si escau, aquells 
ajuntaments que malgrat no disposin de tècnic de promoció econòmica, en tinguin a 
altres àrees i estiguin treballant aspectes relacionats amb la promoció econòmica. 
L’atenció de les sol·licituds quedarà supeditada a la suficiència dels recursos humans 
existents a l’Àrea de Promoció Econòmica. 
4. Instrucció i resolució de les sol·licituds presentades 
La instrucció de l’expedient i la proposta de resolució correspon a l'Àrea de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Girona. La resolució de cadascuna de les sol·licituds 
s’aprovarà per Decret de Presidència.   
5. Vigència 
Aquestes bases entraran en vigor a partir de la data de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i tindran vigència indefinida.  
Podrà acordar-se la seva suspensió, modificació o derogació en el supòsit de la 
modificació o finalització del programa i de les accions de suport que promou, en els 
termes que estableixi l’òrgan competent per acordar-ho. 
Són causes de resolució anticipada de la prestació del servei: 
-L'acord mutu de les parts 
-La impossibilitat sobrevinguda, legal o material 
-L'incompliment greu i manifest de les bases o de la convocatòria corresponent per 
part de l'ens participant. 
6. Interpretació de les bases 
La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona.” 
 
SEGON.- Aprovar la convocatòria 2015 del programa “Millora de la competitivitat 
territorial”  que es transcriu literalment tot seguit: 
“CONVOCATÒRIA 2015 DEL PROGRAMA “MILLORA DE LA COMPETITIVITAT 
TERRITORIAL”. 
1. Objecte 
La prestació del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i 
desenvolupament local per a la millora de la competitivitat territorial dels municipis 
gironins. 
El servei ofereix assistència tècnica als municipis de la demarcació de Girona en 
matèria de promoció econòmica i desenvolupament local, preferentment en els 
següents àmbits: 

• Assessorament en la definició de les línies bàsiques d'actuació en matèria de 
promoció econòmica i desenvolupament local.  

• Dinamització de l'activitat comercial i dels mercats municipals.  
• Promoció del territori a partir dels recursos naturals i culturals.  
• Suport per a la creació d'espais de cooperació publicoprivada en l'àmbit de la 

promoció econòmica del territori. 
• Plantejament web des del punt de vista de la promoció del territori. 
• Emprenedoria 
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• Borsa de treball 
• Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació com 

d’altres entitats i organismes en relació a la petició de l’ajuntament.   
• Informació sobre bones pràctiques recollides d’activitats similars. 
• Altres temes d'interès per al desenvolupament local.  

L’assessorament es prestarà per l’equip de professionals experts en planificació i 
gestió de projectes de promoció econòmica i desenvolupament local de l’Àrea de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.  
El servei d’assistència tècnica inclou: 

- Primera visita a l’Ajuntament per fer una valoració de la demanda in-situ. 
- Dedicació de 25 hores anuals d’assessorament tècnic. (En el còmput 

s’inclouran tant les hores presencials com virtuals)  
- Document de recomanacions per a l'Ajuntament 
- Visita de tancament del projecte, un cop acabada la intervenció, a la seu del 

servei de Promoció Econòmica, carrer Ciutadans, 11, 4a planta. 
Aquest servei no pressuposa cap ajuda econòmica pel municipi sol·licitant. 
2. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases, els municipis de la 
demarcació de Girona que compleixin els següents requisits: 

- Que no estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE) de la Diputació de Girona. (Ja sigui de forma individual o agrupada 
amb altres). 

- Que no disposin de personal tècnic de promoció Econòmica. 
3 Sol·licituds i documentació a presentar 
Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics a través de 
l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT o bé en el 
registre General de la Diputació de Girona (Pujada de Sant Martí, número 4 -17004 
Girona), així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú. 
Les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant model normalitzat que es trobarà 
disponible a la web www.ddgi.cat de la Diputació de Girona acompanyada de la 
següent documentació:   

- Certificat de l'acord de l'òrgan de govern competent aprovatori de la sol·licitud 
de prestació del servei. 

Els municipis participants en la convocatòria formalitzaran, en el model normalitzat, 
les declaracions de no comptar amb tècnic de promoció econòmica i de no formar 
part de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació 
de Girona.   
4. Termini de presentació 
El termini de presentació començarà el dia següent a la data de publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 31 de desembre de 
2015. 
5. Termini de resolució i notificació 
L’Àrea de Promoció econòmica procedirà  a la valoració individual de les sol·licituds 
que es vagin presentant d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria i 
s’aniran aprovant individualment per Decret de Presidència, amb trasllat a 
l’ajuntament peticionari.” 
 
TERCER.- Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel 
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qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit 
que durant el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament. 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les 
bases, es procedirà a suspendre la tramitació de la convocatòria si com a 
conseqüència de la resolució de les al·legacions es modifiquessin les bases. 
 
QUART.- Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, per resoldre els recursos que es puguin interposar contra 
la resolució de la convocatòria, i en especial per ordenar la publicació íntegra de les 
bases específiques, d'acord amb la finalitat que es persegueix, en el supòsit de 
rectificació dels defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.  
 
8. PLE63/000113/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Serveis generals i Patrimoni (009): Desafectació de ls espais del sector est 
de la planta baixa, més pati i un altell, de la Cas a de Cultura de Girona, 
propietat de la Diputació, i cedir-los a l'Ajuntame nt de Girona per a 
destinar-los a la seu de la Biblioteca Ernest Lluch . 

 
La Diputació de Girona ha instruït un expedient per desafectar els espais del sector 
est en planta baixa, més pati i un altell, de l’edifici de la Casa de Cultura de Girona, bé 
inscrit a l'Inventari de Béns de la Diputació amb el número 53, classificat com a bé de 
domini públic-servei públic en el Llibre A, epígraf 1.2.a), codi 110103 (edificis 
culturals, residencials i habitatges).  
 
Els esmentats espais han estat ocupats fins al moment per la Biblioteca Pública de 
l’Estat a Girona, de titularitat estatal i gestionada per la Generalitat de Catalunya, que 
ha de culminar properament el seu trasllat a una nova ubicació, i l’Ajuntament de 
Girona i la Diputació han arribat a un acord de col·laboració per a mantenir-hi l’oferta 
de servei bibliotecari i instal·lar-hi la Biblioteca Municipal Ernest Lluch. 
 
La referida col·laboració suposa la cessió dels espais, a fi que l’Ajuntament en tingui 
la corresponent disposició i pugui efectuar-hi les reformes i adequacions necessàries, 
i la cessió requereix, al seu temps, la prèvia desafectació i classificació com a béns 
patrimonials, ja que actualment estan inventariats com a béns de domini públic.  
 
S'ha aportat a l’expedient informe del Servei d'Arquitectura de la Diputació, en el que 
manifesta que no es veu cap inconvenient d’ordre tècnic per a procedir a la 
desafectació com a domini públic i posterior cessió a l’Ajuntament de Girona, sempre i 
quan es tingui en compte que l’edifici requereix una intervenció profunda d’adequació 
en matèria de seguretat funcional i estructural i que, per tant, no es poden impedir ni 
obstaculitzar les actuacions que resultin necessàries en aquesta línia. 
 
Per la seva banda, el Centre Gestor de Cooperació Cultural ha emès informe en el 
que es considera oportuna la desafectació i la cessió a l’Ajuntament de Girona de la 
part de la Casa de Cultura per a instal·lar-hi la Biblioteca Municipal Ernest Lluch. 
 
A la vista de tot l'anterior, es considera acreditada l'oportunitat de la desafectació del 
domini públic dels repetits espais. La legalitat de l'alteració de la qualificació jurídica 
dels béns ha quedat igualment acreditada en l'expedient, atès que s'han complert les 
determinacions indicades en l'informe emès per la Secretaria General.  
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L’expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de vint dies hàbils, durant 
els quals no s’hi han formulat al·legacions ni reclamacions.

 

 
La Intervenció de fons ha emès informe de fiscalització en data 2 de desembre de 
2014. 
 
Per altra banda, en relació amb la cessió dels béns, es compleixen les determinacions 
dels articles 72 i 73 del Reglament de Patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 
17 d’octubre), que permeten la cessió de béns un cop adquirit caràcter patrimonial i 
justificada la seva oportunitat i conveniència. Queden igualment acreditats els motius 
per efectuar una cessió directa, excepcionant així la norma de la subhasta o el 
concurs, ja que es fa a favor d'un organisme públic i per motius que prioritzen la 
rendibilitat social per sobre de la rendibilitat econòmica en la utilització dels béns 
patrimonials, criteris que sens dubte compleix un servei de biblioteca municipal. 
 
D'acord amb el que disposa l'article 204.1 del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 272003, de 28 d'abril), la competència per 
aprovar l'alteració de la qualificació jurídica dels béns correspon al Ple, que ha 
d’adoptar l'acord amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, com exigeixen els articles 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local, i 114.3.m) de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Desafectar els espais del sector est en planta baixa, més pati i un altell, de 
l’edifici de la Casa de Cultura de Girona, propietat d'aquesta Diputació, que figura a 
l’Inventari de Béns amb el número 53, classificat com a bé de domini públic-servei 
públic en el Llibre A, epígraf 1.2.a), codi 110103 (edificis culturals, residencials i 
habitatges. 
 
SEGON. Ratificar l'acord de la Junta de Govern de data 4 de novembre de 2014, que 
aprova el text del Conveni de col·laboració a subscriure amb l'Ajuntament de Girona 
per a la cessió d’una part de l’edifici de la casa de Cultura per a destinar-la a la seu de 
la Biblioteca Ernest Lluch, i cedir a l'Ajuntament de Girona l'ús dels esmentats espais 
per un termini de 20 anys, en els termes i condicions que s'indiquen en l'esmentat 
conveni. 
 
9. PLE63/000115/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Serveis generals i Patrimoni (009): Aprovació de la  modificació del conveni 
amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentà ries (IRTA) per a la 
gestió conjunta de l'explotació ramadera experiment al de Monells. 

 
La Diputació de Girona i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
van subscriure en data 10 de març de 2014 un Acord de col·laboració per a la gestió 
conjunta de l'explotació ramadera experimental de Monells, en virtut del que es va 
establir una col·laboració per a participar conjuntament en la inversió d'una granja 
experimental de vaquí lleter a Monells, la cessió d'e l'ús del conjunt de l'explotació 
agroramadera de la Diputació a Monells i el traspàs de la gestió de l'explotació 
ramadera de la granja de l'entitat pública empresarial de la Diputació de Girona 
“Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada” (SEMEGA). 
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La clàusula Segona, apartat 2.3 6) de l'esmentat Acord estableix els compromisos de 
la Diputació de Girona pel que fa a les aportacions econòmiques a efectuar a l'IRTA 
amb relació a la cessió de l'ús i construcció de la nova granja, i concretament les 
aportacions a efectuar durant les anualitats 2015 a 2019 ambdues incloses, en 
concepte de manteniment de l'activitat de l'explotació agroramadera (SEMEGA). 
Aquesta temporalització es va efectuar en base a la previsió de que la nova granja es 
construiria en una parcel·la diferent de la que ocupa la granja de SEMEGA, però 
finalment la construcció es durà a terme sobre l'actual granja. Aquesta circumstància 
fa necessari modificar els terminis referits per a que la Diputació efectuï les 
aportacions en concepte de manteniment de l'activitat de l'explotació agroramadera.  
 
Per altra banda, la clàusula 3.2.b) de l'Acord de 10 de març 2014 preveu que ha 
d'efectuar el traspàs a l'IRTA de la gestió de l'explotació ramadera (terrenys, bestiar, 
edificis i personal) en el termini de tres mesos un cop hagi finalitzat la construcció de 
la nova granja per part de l'IRTA. No obstant l'anterior, la Comissió Tècnica de Treball 
i Assessorament constituïda per al seguiment de l'Acord IRTA-Diputació ha considerat 
necessari, en reunió del darrer 17 d'octubre, avançar el període previst inicialment i 
procedir a la major brevetat al traspàs dels immobilitzats afectes i de la gestió de 
l'explotació ramadera, per tal de facilitar l'òptima execució de les obres. I en aquest 
sentit, el Consell d'Administració de SEMEGA, en reunió de 4 de novembre de 2014, 
ha adoptat un acord en el que proposa al Ple de la Diputació que aprovi la modificació 
de l'Acord de 10/03/2014 en el sentit que el traspàs efectiu de la gestió de l'explotació 
ramadera tingui lloc el dia 1 de gener de 2015. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar una addenda de modificació a l'Acord de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per a 
la gestió conjunta de l'explotació ramadera experimental de Monells, amb el següent 
tenor literal:  
“ADDENDA DE MODIFICACIÓ A L'ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA (DG) I L’INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA 
AGROALIMENTÀRIES (IRTA) PER A LA GESTIÓ CONJUNTA DE L’EXPLOTACIÓ 
RAMADERA EXPERIMENTAL DE MONELLS 
Girona, ..... de ………..de 2014 
REUNITS 
D’una banda l’honorable senyor Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat i President del consell d’Administració de l’INSTITUT DE RECERCA I 
TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES, amb seu a 08007 Barcelona, passeig de 
gràcia 44, 3r, i CIF Q-5855049-B. Actua en nom i representació de L’INSTITUT DE 
RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (en endavant IRTA) en virtut del 
que disposa l'article 10 de la Llei 4/2009 de 15 d'abril. 
I d’una altra l’Il·lm. Sr. Joan Giraut i Cot ,  President  de la Diputació de Girona, amb 
domicili a 17004 Girona,  Pujada Sant Martí, 4-5  i CIF.P1700000A, en nom i 
representació de la Diputació de Girona, facultat expressament per a aquest acte per 
acord del Ple de data __________, i que actua assistit pel Secretari General de la 
Corporació, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
MANIFESTEN 
I.- Que la Diputació de Girona i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) van subscriure en data 10 de març de 2014 un Acord de col·laboració per a la 
gestió conjunta de l'explotació ramadera experimental de Monells, en virtut del que es 
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va establir una col·laboració per a participar conjuntament en la inversió d'una granja 
experimental de vaquí lleter a Monells, la cessió de l'ús del conjunt de l'explotació 
agroramadera de la Diputació a Monells i el traspàs de la gestió de l'explotació 
ramadera de la granja de l'entitat pública empresarial de la Diputació de Girona 
“Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada” (SEMEGA). 
II.- Que a la clàusula Segona, apartat 2.3 6) de l'esmentat Acord s'estableixen els 
compromisos de la Diputació de Girona pel que fa a les aportacions econòmiques a 
efectuar a l'IRTA amb relació a la cessió de l'ús i construcció de la nova granja, i 
concretament les aportacions a efectuar durant les anualitats 2015 a 2019 ambdues 
incloses, en concepte de manteniment de l'activitat de l'explotació agroramadera 
(SEMEGA). Aquesta temporalització es va efectuar en base a la previsió de que la 
nova granja es construiria en una parcel·la diferent de la que ocupa la granja de 
SEMEGA, però finalment la construcció es durà a terme sobre l'actual granja. Aquesta 
circumstància fa necessari modificar els terminis referits per a que la Diputació efectuï 
les aportacions en concepte de manteniment de l'activitat de l'explotació 
agroramadera.  
III.- Que, per altra banda, la clàusula 3.2.b) de l'Acord de 10 de març 2014 preveu que 
ha d'efectuar el traspàs a l'IRTA de la gestió de l'explotació ramadera (terrenys, 
bestiar, edificis i personal) en el termini de tres mesos un cop hagi finalitzat la 
construcció de la nova granja per part de l'IRTA. No obstant l'anterior, la Comissió 
Tècnica de Treball i Assessorament constituïda per al seguiment de l'Acord IRTA-
Diputació ha considerat necessari, en reunió del darrer 17 d'octubre, avançar el 
període previst inicialment i procedir a la major brevetat al traspàs dels immobilitzats 
afectes i de la gestió de l'explotació ramadera, per tal de facilitar l'òptima execució de 
les obres.   
CLÀUSULES 
PRIMERA.-  
La referència a les anualitats 2015 a 2019 ambdues incloses que s'efectua a la 
Clàusula Segona apartat 2.3,6 de l'Acord de 10 de març de 2014 s'entendran 
efectuades a les anualitats 2016-2020 ambdues incloses. D'aquesta manera, l'apartat 
2.3.6) referit, lletres a) a amb substitució del que consta a l'Acord de 10 de març de 
2014, queda redactat com segueix: 
6.- Compromisos de la Diputació de Girona: 
a) A efectuar a l’IRTA les aportacions pel finançament de la nova granja que 

s’estableixen a l’apartat 2.2. 
b) A efectuar a l’IRTA, durant cinc anualitats (2016 a 2020 ambdós inclosos) la 

aportació anual que efectua en concepte de manteniment de l'activitat de 
l'explotació agroramadera (SEMEGA) per un import màxim de 180.000€ (any 
2016), en funció dels resultats d'explotació; l'esmentada quantia serà actualitzada 
anualment d'acord amb l'IPC 

c) L’aportació de l’exercici 2016, que tindrà el caràcter de pagament a justificar, es 
realitzarà amb la presentació  del pressupost aprovat de l’IRTA i les aportacions 
dels exercicis següents (2017-2020) s’efectuarà amb la presentació dels comptes 
degudament auditats de l'exercici anterior. 

 Addicionalment, les parts establiran les aportacions de fins a un màxim de 50.000 
euros anuals a efectuar per part de la Diputació a l’IRTA, a partir de l’anualitat 2016 
i fins la 2020 ambdues incloses, per finançar les despeses d’arranjament i 
modernització vinculades a l’ús públic i d’interès general de la finca. L’import anual 
serà determinat per la Comissió Tècnica i d’Assessorament prevista en aquest 
conveni. 

 L’aportació de l’exercici 2016 que tindrà el caràcter de pagament a justificar, es 
realitzarà amb el trasllat de l’acord de la Comissió Tècnica i d’Assessorament i les 
aportacions dels exercicis següents (2017-2020) s’efectuarà amb la presentació 
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del compte justificatiu simplificat de subvencions (segons model penjat a la pàgina 
web de la Corporació) amb el detall de les inversions de l'exercici anterior. 

d)  A partir de la anualitat 2021 i durant tota la vigència d’aquest conveni, la Comissió 
Tècnica i d'Assessorament determinarà les aportacions que la Diputació haurà 
d'efectuar a l'IRTA anualment en concepte de conservació, manteniment i millora 
de les finques cedides, incloent les instal·lacions que s’hi ubiquin. Les esmentades 
aportacions no podran superar la quantitat de 50.000 euros, amb actualització 
anual segons l'IPC. Pel que fa la seva forma de justificació, s’aplicarà l’establert en 
el paràgraf anterior 

e)  La Diputació manifesta que sobre les finques cedides (i tots i cadascun dels 
elements que la componen) no hi ha cap càrrega, gravamen, afecció o 
circumstancia que afecti el compliment de la cessió d’ús. Alhora, es compromet, 
mentre estigui vigent la cessió d’ús, a no realitzar cap operació que impedeixi el 
normal desenvolupament del mateix o que el pugui perjudicar de qualsevol 
manera. 

f)  Així mateix, la Diputació de Girona manifesta que la part que hi ha d’activitat, i tots i 
cadascun dels elements materials que la componen, es troben al corrent del 
pagament dels impostos, arbitris, taxes i contribucions o qualsevol altre tribut, i 
lliures d’arrendaments. Les parts faran esforços per a obtenir de l‘ajuntament de 
Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l’Heura les bonificacions i exempcions fiscals 
dels diferents tributs que gravin les finques i les instal·lacions que s’hi ubiquin i 
activitats que s’hi exerceixin. 

g) La Diputació de Girona lliura en aquest acte la possessió de les finques 
identificades en aquest acord, en l’estat de manteniment i conservació que es troba 
a l’IRTA, que el rep a satisfacció.  

h) La Diputació de Girona cooperarà amb l’IRTA i li prestarà assistència en tot allò 
que sigui necessari pel correcte compliment i execució d’aquest conveni.  

SEGONA.- 
L'apartat d) de la Clàusula 3.2 de l'Acord de 10 de març de 2014 queda redactat com 
segueix:  
d) El lliurament i traspàs efectiu a l’IRTA, per part de SEMEGA, de la gestió de 

l’explotació ramadera, s'efectuarà amb data 1 de gener de 2015. L’IRTA es farà 
càrrec de la gestió dels terrenys, bestiar i edificis, així com del personal que es 
relaciona en l’annex corresponent, i que en aquell moment estiguin afectes o 
vinculats a SEMEGA, i també assumirà la titularitat i gestió dels drets de 
producció a que es fa referència en la lletra h) d’aquest apartat. 

TERCERA.- 
Aquesta addenda s'integra i forma part de l'Acord de 10 de març de 2014 referit a 
l'expositiu I. En cas de contradicció entre el contingut de  l'Acord de 10 de març de 
2014 i la present addenda, prevaldrà el que s'estableix en aquesta. 
En prova de conformitat les parts signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data 
esmentats a l’encapçalament. Per l’IRTA, Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
President del Consell d'Administració. Per la Diputació de Girona, Il·lm. Sr. Joan 
Giraut i Cot, President.” 
 
SEGON. Aprovar la despesa d’import 900.000,00 euros a favor de l’IRTA en concepte 
de manteniment de l’activitat de l’explotació agroramadera (SEMEGA) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 400/453/45300 i a efectuar durant cinc anualitats (2016 a 
2020 ambdós inclosos) per un import màxim de 180.000,00 euros (any 2016), en 
funció dels resultats d’explotació; l’esmentada quantia serà actualitzada anualment 
d’acord amb l’IPC a partir de l’exercici 2017. L’autorització o realització de la despesa 
se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
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TERCER. Aprovar la despesa d’import 250.000,00 euros a favor de l’IRTA per al 
finançament de les despeses d’arranjament i modernització de la finca de Monells, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400/463/75300 i a efectuar durant cinc 
anualitats (2016 a 2020 ambdós inclosos) per un import màxim de 50.000,00 euros. 
L’import anual serà determinat per la Comissió Tècnica d’Assessorament prevista en 
el conveni. L’autorització o la realització de la despesa se subordinarà al crèdit que 
per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
QUART. Aprovar la despesa d’import 1.250.000,00 euros a favor de l’IRTA en 
concepte de conservació, manteniment i millora de les finques cedides, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 400/463/75300, per import anual de 50.000,00 euros durant 
el període 2021-2045 i que a partir de l’exercici 2022 serà actualitzat anualment 
d’acord amb l’IPC. L’autorització o realització de la despesa se subordinarà al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
CINQUÈ. Modificar en el seu menester l’acord del Ple d’aquesta Diputació de data 18 
de febrer de 2014.  
 
SISÈ. Facultar el President de la Diputació de Girona per a la signatura de l'addenda i 
dels documents que siguin necessaris per al desplegament del present acord. 
 
10. PLE63/000114/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Intervenció (010): Informe d'Intervenció en relació  amb el període mig de 
pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de la 
Diputació de Girona referit al mes d'octubre de 201 4. 

 
En compliment del que disposa l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, 
pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de 
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en le Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la 
Intervenció de la Diputació de Girona ha determinat la informació relativa el període 
mig de pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de la Diputació 
de Girona referit al mes d'octubre de 2014, per a la seva remissió al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i la seva publicació al portal web. 
 
Per tot això, el president de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies proposa a la Comissió que dictamini favorablement i elevi al Ple la 
informació següent: 
 
Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció en relació al període mig de 
pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de la Diputació de 
Girona referit al mes d'octubre de 2014, i que es transcriu tot seguit: 
«INFORME EN RELACIÓ AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 
SECTOR D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
REFERIT AL MES D'OCTUBRE DE 2014" 
ANTECEDENTS 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques 
i les obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de 
publicació en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels 
règims de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els 
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proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
ÀMBIT SUBJECTIU 
El Reial Decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 
de la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes. En el cas de la Diputació de Girona, 
s’inclouen dins el sector administracions públiques els organismes i entitats següents: 
Diputació de Girona 
Organisme Autònom de Salut Pública Dipsalut 
Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Xaloc 
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 
Organisme Autònom Patronat Francesc Eiximenis 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines 
Consorci de les Vies Verdes de Girona 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 
Fundació Casa de Cultura de Girona 
FONAMENTS JURÍDICS 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i 
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
Per tot això, aquesta Intervenció INFORMA el següent en relació al període mig de 
pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de la Diputació de 
Girona corresponent al mes d'octubre de 2014: 
PRIMER. L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i 
demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al 
principi de sostenibilitat financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat 
financera com la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs 
dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial. S’entén que 
existeix sostenibilitat financera del deute comercial quan el període mig de pagament 
als proveïdors no supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat. 
SEGON. L’article 13 de la LOEPSF disposa que les administracions públiques hauran 
de publicar el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de 
tresoreria que inclogui, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a 
proveïdors de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la 
normativa sobra morositat. Així mateix s’expressa l’article 27.6 de la mateixa llei, en el 
sentit que les administracions públiques i totes les seves entitats i organismes 
vinculats o dependents faran públic el seu període mig de pagaments als proveïdors 
en els termes que s’estableixi per Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
TERCER. La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el seu article 4, determina el 
termini de pagament en trenta dies des de la data de recepció de les mercaderies o 
prestació del servei. 
En el cas que legalment o en el contracte s’hagi disposat un procediment d’acceptació 
o de comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificar la conformitat dels béns o els 
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serveis, la durada d’aquest procediment no podrà excedir de trenta dies i el termini de 
pagament serà de trenta dies després de la data d’acceptació o verificació dels béns 
o serveis. 
D’altra banda, l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposa que 
l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat 
amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats. 
QUART. La determinació del període mig de pagament a proveïdors (PMP) de la 
Diputació de Girona, d’acord amb el Reial Decret 635/2014, comporta el càlcul de dos 
paràmetres: 
El PMP per cadascuna de les entitats compreses dins el sector de les administracions 
públiques 
Un PMP global a proveïdors, que comprèn el de totes les entitats anteriors. 
Per al càlcul d’aquests PMP, tant global com de cada entitat, es tenen en compte les 
factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable 
de factures i les certificacions d’obra aprovades a partir de la mateixa data. Queden 
excloses: 
Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 
d’administració pública en l’àmbit de la comptabilitat nacional 
Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors 
Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 
CINQUÈ. La Diputació de Girona, en tant que corporació local inclosa en l’àmbit 
subjectiu definit en l’article 135 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), està obligada a publicar en el seu portal web i remetre al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, amb una periodicitat mensual, la informació 
següent sobre el seu període mig de pagament a proveïdors referit al mes anterior: 
Període mig de pagament global a proveïdors. 
Període mig de pagament de cada entitat. 
La ràtio d’operacions pagades de cada entitat. 
La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat. 
El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mig de 
pagament a proveïdors és el dia 30 de cada mes, referida al mes anterior. 
SISÈ. De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat de la Diputació de 
Girona i de la resta d’entitats dependents incloses dins el sector administracions 
públiques, en resulta la informació següent sobre el període mig de pagament a 
proveïdors referit a 31 d'octubre de 2014: 



 
 
  
 
 

19 
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 

 

ENTITAT
Rati o peracions 

pagades (dies)

Import 

pagamen ts 

realitzats 

(euros)

Rati operacions 

pendents (dies)

Import 

pagaments 

pende nts 

(euros)

PMP (dies)

Diputació de Girona 11,93 1.115.828,56 -4,46 1.001.177,82 4,18

Organisme Autònom Dipsalut -7,38 141.901,81 -0,42 152.740,65 - 3,77

Organisme Autònom X aloc 15,88 96.112,07 -8,13 146.667,00 1,38

Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz -1,91 19.421,52 -20,40 8.888,50 - 7,72

Organisme Autònom P atronat  Francesc Eixime nis - 20,40 17.834,21 0,00 0,00 -20,40

Con se ll  d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient -2,50 5.247,94 -11,58 115,86 - 2,70

Con sorci de les Vies Verde s 24,79 23.956,49 -3,94 47.660,44 5,67

Patronat de Turisme  C osta Brava Girona, SA - 16,57 497.192,82 -25,06 41.824,36 -17,23

Fundació de la Casa de  Cultura - 18,89 54.387,25 -28,36 9.089,66 -20,25

1.971.882,67 1.408.164,29 - 0,80

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS  2014

REFERIT AL MES D'OCTUBRE DE 2014

PMP GLOBAL  
 
SETÈ. De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a 
proveïdors del sector d'administracions públiques de la Diputació de Girona no supera 
el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 
 
11. PLE63/000116/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Intervenció (010): Aprovació de la rectificació del  pressupost del Consorci 
d'Arts Escèniques Salt-Girona per a l'exercici 2015  

 
Atès que l'aprovació inicial del Pressupost del Consorci per a l'exercici 2015 es troba 
en tràmit d'informació pública a efectes de reclamacions o al·legacions, mitjançant 
edicte publicat en el BOP núm. 224, del dia 24 de novembre de 2014. 
 
Atès que el Consorci vol proveir la plaça de director artístic i caldria fer la previsió en 
el capítol 1 del pressupost, per la qual cosa convé procedir a la seva rectificació en 
aquest sentit. 
 
Vist l'acord del Consell General del Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, de data 2 
de desembre de 2014 i d’acord amb l’informe favorable emès per la Intervenció, el 
President de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves Tecnologies 
proposa dictaminar favorablement i elevar al Ple l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la rectificació del pressupost del Consorci d'Arts Escèniques Salt- 
Girona de l’exercici 2015, en el sentit següent: 
 
allà on diu: 
 
ESTAT DE DESPESES 

Operacions corrents 326.000,00 
Capítol 2 248.000,00  

Capítol 3 500,00  
Capítol 4 
 

75.000,00 
 

 

Capítol 6 2.500,00  

TOTAL DESPESES 326.000,00 
 
ha de dir: 
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ESTAT DE DESPESES 

Operacions corrents 326.000,00 
Capítol 1 69.146,50  

Capítol 2 178.853,50  

Capítol 3 500,00  

Capítol 4 
 

75.000,00 
 

 

Capítol 6 2.500,00  

TOTAL DESPESES 326.000,00 
 
SEGON. Aprovar definitivament el pressupost del Consorci d'Arts Escèniques Salt-
Girona per a l'exercici 2015, segons el detall següent: 
 

ESTAT DE DESPESES ESTAT D’INGRESSOS 
Descripció Import Descripció Import 

Operacions corrents 323.500,00 Operacions corrents 326.000,00 

1 Despeses del personal 69.146,50 1 Impostos directes 0,00 

2 Despeses béns corrents 178.853,50 2 Impostos indirectes 0,00 

3 Despeses financeres 500,00 3 Taxes i altres ingressos 6.000,00 

4 Transferències corrents 75.000,00 4 Transferències corrents 320.000,00 

5 Fons de contingència 0,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 

Operacions de capital 2.500,00 Operacions de capital 0,00 

6 Inversions reals 2.500,00 6 Alienació d’inversions 
reals 

0,00 

7 Transferències de capital 0,00 7 Transferències de 
capital 

0,00 

8 Actius financers 0,00 8 Actius financers 0,00 

9 Passius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 

TOTAL DESPESES 326.000,00 TOTAL INGRESSOS 326.000,00 
 
TERCER. El pressupost del Consorci entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte, 
resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
12. PLE63/000117/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Intervenció (010): Aprovació de la plantilla i de L a relació de llocs de treball 
del Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona per a l' exercici 2015. 

 
Vist l'acord del Consell General del Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, de data 2 
de desembre de 2014,  el President de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i 
Noves Tecnologies proposa dictaminar favorablement i elevar al Ple l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la plantilla del Consorci per a l'exercici 2015, en els termes següents: 
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PERSONAL LABORAL     
     
     
Denominació del lloc de 
treball 

 Núm   

     
Direcció artística  1 1  Vacant 
     
     
 Total: 1   
     
  
     
RESUM FINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL   
     
     
     
Nombre total de personal 
laboral 

 1   

     
     
 Total: 1   
     
  

Segon. Aprovar la relació de llocs de treball del Consorci per a l'exercici 2015, en els 
termes següents: 
 

 
 
13. PLE63/000118/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Secretaria General (005): Ratificació de l'aprovaci ó inicial de modificació 
dels estatuts del Consorci Català pel Desenvolupame nt Local 

 
Vist l'escrit i la documentació adjunta que presenta el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, en el qual, a efectes de donar compliment a la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa, s'ha aprovat inicialment per part del Consorci la modificació 
dels seus estatuts, amb la petició que aquesta modificació se sotmeti a la 
consideració i aprovació del ple de la Diputació de Girona per a la seva ratificació. 
 
Per acord del Ple adoptat en sessió de 17 de juliol de 2012 aquesta Diputació va 
adherir-se i aprovar els Estatuts del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
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Primer. Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, aprovada per la seva Assemblea General, de data 18 de 
novembre de 2014. 
 
Segon. Aprovar inicialment el contingut de les modificacions dels estatuts del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local, els quals queden redactats de la 
manera següent: 
"ESTATUTS DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
Capítol I. Disposicions generals 
Art. 1. Denominació i naturalesa jurídica  
El Consorci català pel desenvolupament local és una entitat pública de caràcter 
associatiu i de naturalesa voluntària,  sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica 
pròpia i amb plena capacitat per a establir i gestionar serveis i activitats d’interès local 
o comú, d’acord amb els objectius que es defineixen en aquests estatuts, adscrita a 
un ens local segons disposa la Disposició Addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.  
Art. 2. Constitució i composició del Consorci 
1. El Consorci es constitueix a l’empara del que disposen els articles 87 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 269 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, 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

2. El Consorci Català pel Desenvolupament Local està integrat pel Consell Comarcal 
del Pla de L’Estany, Consell Comarcal de Segarra, Consell Comarcal de Pallars 
Jussà, Consell Comarcal de l’Anoia, Consell Comarcal de l’Alt Camp, la Diputació 
de Lleida, la Diputació de Girona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques  

3. Podran incorporar-se amb posterioritat a la constitució del Consorci nous ens 
públics o privats interessats en els objectius del Consorci. En aquest cas no serà 
necessari modificar els presents estatuts.  

4. Els ens interessats en integrar-se al Consorci en sol·licitaran l’adhesió i hauran 
d’aprovar els estatuts. L’adhesió haurà de ser aprovada mitjançant acord de 
l’assemblea general del Consorci.  

5. L’àmbit territorial del Consorci és el territori de Catalunya i, en especial, els 
municipis compresos en l’àmbit territorial dels ens locals consorciats. 

Art. 2.bis. Adscripció del Consorci 
1. En compliment del que disposa la Disposició Addicional 20a. de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú,  en la redacció donada per la Disposició Final  
2a. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, l’administració  pública  a què s’adscriu el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local és la Diputació de Lleida, atenent a què és l’administració 
pública consorciada que disposa d’una major extensió territorial essent l’objecte 
prioritari del Consorci el desenvolupament d’actuacions sobre el territori (DA 
20.2.h).  

2. En un eventual canvi d’adscripció s’atendrà als criteris normatius de prioritat 
previstos a l’esmentada DA20 en la forma que allí s’hi preveu i es referirà en 
qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari. 
 

Art. 4. Seu del Consorci de Desenvolupament 
El Consorci tindrà el domicili social a la seu de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, ubicada a Barcelona, carrer València, núm. 231. 6a planta. 
Art. 5. Vigència i durada del Consorci 
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El Consorci es constitueix per temps indefinit a partir de la data de signatura de l’acta 
de constitució del Consorci.  
Capítol II. Organització  
Art. 6. Òrgans del Consorci  
Els òrgans de govern i administració del Consorci seran els següents:  

a) L’assemblea general  
b) La presidència  
c) La comissió executiva  
d) La direcció general.  

Art. 7. L’assemblea general  
1. L’assemblea general és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, 

estarà formada per tots els representants legals dels ens públics i privats que 
constitueixin el Consorci, d’acord amb la participació establerta en aquests 
estatuts.  

2. L’assemblea general estarà integrada per les següents persones:  
a) El/la president/a de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
b) El/la secretari/a general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
c) Un diputat/a, en representació de la Diputació de Lleida. 
d) Un diputat/a, en representació de la Diputació de Girona. 
e) un conseller/a comarcal en representació del Consell Comarcal de l’Alt Camp.  
f) un conseller/a comarcal en representació del Consell Comarcal de l’Anoia.  
g) un conseller/a comarcal en representació del Consell Comarcal de Pla de 

l’Estany.  
h) un conseller/a comarcal en representació del Consell Comarcal del Pallars 

Jussà.  
i) un conseller/a comarcal en representació del Consell Comarcal de Segarra.  
j) dos representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 

nomenats per l’òrgan competent de l’Associació, d’acord amb les seves 
normes internes.  

k) un representant de cadascú dels ens públics o privats que s’adhereixin al 
Consorci, nomenats pels òrgans competents dels mateixos d’acord amb les 
seves normes internes.  

3. Correspon a les diputacions, als consells comarcals i altres ens locals consorciats 
designar i cessar els seus representants en exercici de la seva potestat 
d’autoorganització.  

4. Es podran designar titulars i suplents, aquests últims només actuaran en les 
sessions de les assembles en defecte de l’assistència dels titulars.  

5. En el cas que s’adhereixin altres ens públics o privats, aquests designaran un 
representant a l’assemblea general, segons l’establert a la lletra i) de l’apartat 7.2. 
En tot cas, els ens públics sempre representaran el 51% dels vots del Consorci, i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques el 49% dels vots.  

6. El càrrec de vocal de l’assemblea general és inherent a la condició en virtut de la 
qual hagi estat designat com a representant de l’ens públic o privat consorciat, 
motiu pel qual cessarà com a vocal si perdés la condició o fos revocat el 
nomenament per l’ens públic o privat que el va designar. A aquest efecte s’haurà 
de procedir, almenys, a la renovació dels representants assenyalats als apartats 
c), d), e), f) i g) de l’article 7.2 coincidint amb la renovació dels consells comarcals 
i altres ens locals. 

Art. 8. Atribucions de l’assemblea general  
1. Corresponen a l’assemblea general del Consorci, amb relació exclusivament als 

objectius descrits a l’article 3, les competències que li atribueix aquests estatuts. 
2. En tot cas, correspon a l’assemblea general del Consorci amb caràcter 

indelegable:  
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a) Nomenar el/la president del Consorci, d’acord amb l’establert a l’article 9.2.a) 
d’aquests Estatuts.  

b) Aprovar els estatuts pels quals s’ha de regir el Consorci i les seves possibles 
modificacions, que caldrà que aprovin cadascun dels ens consorciats.  

c) Aprovar el Reglament de règim intern i funcionament del Consorci.  
d) L’aprovació del programa d’activitats, que tindrà una vigència anual.  
e) Aprovació de la memòria de gestió.  
f) Prendre raó del pressupost anual i els comptes generals un cop aprovats per 

la comissió executiva, i acordar-ne l’elevació a l’administració pública 
d’adscripció per la seva ulterior aprovació consolidada.  

g) Establir els recursos propis, i acordar-ne l’elevació a l’administració pública 
d’adscripció per la seva ulterior aprovació consolidada.  

h) Acordar la dissolució del Consorci.  
i) Aprovar i revisar l’inventari del Consorci.  
j) Prendre raó del nomenament del director/a.  

Art. 9. La presidència  
1. El/la president/a del Consorci, que ho serà també de l’Assemblea General, en 

serà el/la representant a tots els efectes, i podrà comparèixer davant autoritats, 
tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció i davant de persones, públiques i 
privades, físiques i jurídiques.  

2. La presidència serà ocupada per la persona que ostenti en cada moment la 
presidència de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  

Art. 9.bis. La vicepresidència. 
El membre del Consorci representant de l’administració d’adscripció, n’exercirà la 
vicepresidència, i actuarà, quan així es requereixi, en substitució del / de la 
president/a. 
Art. 10. Atribucions de la presidència  
1. Correspon a la presidència:  

a) Representar el Consorci.  
b) Dirigir el govern del Consorci.  
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions dels òrgans col·legiats del 

Consorci, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.  
d) Contractar obres, serveis i subministraments amb les limitacions que fixi la 

legislació en matèria de contractació.  
e) Exercir la direcció, inspecció i impuls de les actuacions que porti a terme el 

Consorci.  
f) Ordenar els pagaments atenent les normes d’execució del pressupost.  
g) Exercir accions administratives i judicials en casos d’urgència.  
h) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, quan correspongui, executar i 

fer complir els acords, i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu 
millor compliment.  

i) Aprovar l’oferta pública d’ocupació. 
j) Proposar el nomenament del director/a general.   
k) Exercir la direcció superior del personal del Consorci, sens perjudici de les 

funcions atribuïdes per aquest estatuts en matèria de personal al/a la 
directora/a. 

l) Presentar a l’aprovació de la comissió executiva el projecte de pressupost i les 
seves bases d’execució.   

m) Les altres funcions que li atribueixin expressament aquests estatuts.  
2. L’atribució prevista a l’apartat f) del paràgraf anterior serà delegable al director/a 
general.  
3. L’atribució prevista a l’apartat h), pel què fa a la notificació o publicació d’acords 

adoptats pels diferents òrgans del CCDL serà delegable al director/a general i/o a 
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la persona que ostenti les funcions públiques reservades previstes a l’article 18 
dels presents estatuts. 

4. La presidència té vot de qualitat en cas d’empat. 
Art. 11. La comissió executiva  
1. La comissió executiva estarà formada pels següents membres:  

a) El/la president/a de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
b) El/la secretari/a general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
c) El/la representant de l’administració pública d’adscripció del CCDL. 
d) Un representant de cadascuna de les diputacions consorciades, excepte que 

ja en tinguin en tant que administració d’adscripció. 
e) Tres consellers/es del Consells Comarcals consorciats. Aquest lloc li 

correspondrà de forma rotatòria i per períodes anuals, o per acord entre els 
consells comarcals consorciats.  

2. En defecte de l’assistència dels titulars a la comissió executiva hi podran assistir els 
suplents designats.  

3. També assistirà el/la director/a general del Consorci, amb veu i sense vot. Així 
mateix, els membres de l’assemblea general que no siguin membres de la 
comissió executiva podran, tanmateix, assistir a les seves reunions amb veu i 
sense vot. 

4. En qualsevol cas, la comissió executiva no podrà delegar aquelles competències 
que hagin estat delegades, prèviament, per l’assemblea general.  

Art. 12. Atribucions de la comissió executiva  
1. Correspon a la comissió executiva:  

a) Aprovar el pressupost anual del Consorci i les seves modificacions, i acordar-
ne l’elevació a l’administració pública d’adscripció per la seva ulterior 
aprovació.  

b) Aprovar el compte general del Consorci, i acordar-ne l’elevació a 
l’administració pública d’adscripció per la seva ulterior aprovació.  

c) Aprovar operacions de crèdit, prèvia l’autorització de l’assemblea general i 
l’informe d’intervenció, i acordar-ne l’elevació a l’administració pública 
d’adscripció per la seva ulterior aprovació.  

d) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, 
autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions en la forma i quantia 
fixada en les bases d’execució del pressupost.  

e) Ordenar els recursos propis, i acordar-ne l’elevació a l’administració pública 
d’adscripció per la seva ulterior aprovació.  

f) Aprovar els programes d’actuació i les corresponents revisions d’acord amb el 
programa d’activitats aprovat per l’assemblea general.  

g) Adoptar els acords necessaris per a impulsar la redacció, l’aprovació i 
publicació de les bases reguladores de les subvencions que comporti la 
gestió.  

h) Aprovar els criteris de puntuació per a la selecció de projectes que puguin 
optar a subvencions.  

i) Contractar obres, serveis i subministraments quan no sigui competència de la 
presidència.  

j) Aprovar la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i les retribucions 
del personal d’acord amb el pressupost, i acordar-ne l’elevació a 
l’administració pública d’adscripció per la seva ulterior aprovació. 

k) Aprovar les bases de selecció i provisió de llocs de treball. El règim disciplinari 
del personal inclosa la separació del servei i l’acomiadament.  

l) Nomenar el/la director/a general del Consorci a proposta de la presidència.  
m) Adquirir, administrar i alienar els seus béns i drets. Per a l’alienació és 

necessària l’aprovació prèvia de l’assemblea general.  
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n) Exercir accions administratives i judicials.  
o) Les aprovacions de l’adhesió de les entitats locals al sistema d’adquisició 

centralitzada. 
p) Proposar a l’assemblea general la modificació dels estatuts del Consorci.  
q) Les altres atribucions previstes en els presents estatuts i aquelles altres que la 

legislació assigni i que no s’atribueixen als altres òrgans del Consorci.  
2. La comissió executiva assumeix igualment les funcions de comissió especial de 

comptes amb les atribucions assenyalades a l’art. 58.1 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.  

Art. 13. El/la director/a general del Consorci  
1. El càrrec de director/a general serà exercit per un titulat de grau mig o superior, 

funcionari de carrera o laboral de les Administracions Públiques, o per un 
professional del sector privat, també titulat superior o amb més de cinc anys 
d’exercici professional, nomenat per la comissió executiva a proposta de la 
presidència del Consorci.  

2. Correspon al/la director/a general del Consorci, atenent les directrius fixades per la 
comissió executiva: 
a) Dirigir l’administració del Consorci.  
b) Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o desenvolupa el 

Consorci.  
c) Executar els acords dels òrgans col·legiats, d’acord amb les instruccions de la 

presidència.  
d) Exercir les funcions que la comissió executiva o la presidència li deleguin.  
e) Dirigir el personal en tots els seus aspectes, inclosa la seva contractació i 

acomiadament disciplinari.  
f) Autoritzar despeses i ordenar els pagaments quan la presidència li delegui 

l’exercici d’aquesta atribució.  
g) Preparar el projecte de pressupost del Consorci.  
h) Elaborar la memòria i el programa anual de gestió dels serveis.  
i) En les actuacions del Consorci com a central de contractació, de forma 

específica les següents funcions: 
a.  Els inicis d’expedients relacionats amb en subministraments ja existents 

en el catàleg, o fins i tot, en nous béns i productes a incorporar en 
l’esmentat catàleg  

b.  El nomenament dels titulars i suplents de la mesa de contractació, dels 
membres de la ponència tècnica, i si s’escau, del comitè d’experts de les 
modificacions de l’objecte i condicions d’execució dels contracte.  

c.  La constitució i convocatòria de les meses de contractació.  
d.  Completar l’oferta adjudicatària de l’Acord marc. 
e.  La tramitació de l’inici d’expedient dels períodes de pròrroga.  
f. L’actualització i revisió de preus.   
g.  La convocatòria i tramitació de les subhastes electròniques o a preu més 

baix en sobre tancat derivades dels Acords marc. 
h.  Les liquidacions provisionals i definitives, quan s’escaigui, dels ràpels. 
i. Devolució de garanties tant provisionals com definitives.  
j) Tanmateix, la Comissió Executiva i la Presidència podran delegar en el/la 

director/a general altres funcions en matèria de contractació. 
3. El càrrec de director/a general recaurà en un membre de la comissió executiva del 

Consorci.  
4. Les resolucions de la direcció general s’adoptaran sota el nom de “resolució del/ 

de la director/a general” i adoptaran la forma i contindran els elements materials 
de les resolucions de la presidència. 
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Capítol III. Règim jurídic i funcionament 
Art. 14. Règim jurídic  
1. El Consorci, com a ens públic, es regirà per aquests estatuts, pel seu reglament 

de règim intern i supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables 
en atenció al caràcter local del Consorci.  

2. Els acords i resolucions del Consorci es publicaran o es notificaran en la forma 
prevista per la legislació aplicable, sens perjudici de fer-ne, si escau, la màxima 
difusió pública.  

3. Els acords i les resolucions dels òrgans de govern del Consorci exhaureixen la via 
administrativa i contra aquests es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, 
d’acord amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, i així mateix podrà ser 
interposat recurs directament en via contenciosa administrativa. En matèria 
tributària aquest recurs de reposició tindrà caràcter preceptiu.  

4. D’acord amb la matèria objecte de recurs es podran interposar les accions en la 
via jurisdiccional que sigui competent.  

Art. 15. Competències i funcions  
1. En l’àmbit de les seves competències, el Consorci podrà contractar, establir i 

explotar serveis i activitats de caràcter econòmic, ja sigui per als ens consorciats, 
com mitjançant la forma de contractació centralitzada per a altres ens, d’acord 
amb la normativa vigent. Amb aquesta finalitat, podrà emprar qualsevol de les 
formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local. Així mateix, 
podrà adquirir, permutar i gravar tota classe de béns, mobles o immobles, inclòs el 
dret de superfície, tant pel que fa al sòl com al subsòl.    

2. Per a la consecució de les seves finalitats, el Consorci podrà exercir totes les 
funcions que requereixi i utilitzar els mitjans d’actuació adients, tant els propis com 
els dels ens consorciats o altres ens públics o privats.  

Art. 16. Règim de sessions  
1. Els òrgans col·legiats del Consorci funcionen en règim de sessions ordinàries i 

extraordinàries. 
2. L’assemblea general es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a 

l’any. També es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan ho disposi el 
president o per requeriment d’una tercera part dels membres legals del Consorci.  

3. La comissió executiva es reunirà en sessió ordinària un cop cada tres mesos i en 
sessió extraordinària, a iniciativa de la presidència o quan ho sol·licitin tres dels 
seus membres com a mínim.  

4. Les sessions de la comissió executiva es realitzaran, amb caràcter general, a la 
seu del Consorci tot i que podran tenir lloc, igualment, en la seu d’algun dels ens 
consorciats.  

5. La convocatòria de totes les sessions s’haurà de trametre amb tres dies hàbils 
d’antelació, excepte les extraordinàries amb caràcter d’urgent, la convocatòria de 
les quals serà ratificada per majoria simple dels membres presents en la sessió. 
La comissió executiva podrà realitzar sessió extraordinària sense prèvia 
convocatòria quan, estant presents tot els seus membres, decideixin per 
unanimitat realitzar la sessió.  

6. En la convocatòria haurà d’assenyalar-se la data, l’hora, el lloc i l’ordre del dia dels 
temes a tractar, aixecant el secretari l’acta corresponent. Les convocatòries es 
faran per escrit en qualsevol suport: correu, en mà, electrònic o telemàtic, a 
elecció dels membres. En tot cas, s’ha de prioritzar l’ús de les noves tecnologies 
de la informació.  

7. Els òrgans col·legiats quedaran vàlidament constituïts amb l’assistència de més 
de la meitat dels seus membres. En segona convocatòria, mitja hora més tard, 
serà suficient la presència mínima de tres membres. Aquest quòrum haurà de 
mantenir-se al llarg de la sessió.  
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8. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les 
persones que ocupin la presidència i la secretaria, o de les persones que d’acord 
amb les previsions d’aquests estatuts els substitueixin.  

Art. 17. Adopció d’acords  
1. Els òrgans col·legiats només podran deliberar i prendre acords sobre les 

qüestions que hagin estat incloses a l’ordre del dia. Tot i això, si se n’aprova la 
urgència per majoria absoluta podran tractar-se i adoptar-se acords sobre altres 
assumptes.  

2. Llevat dels assumptes que requereixen majories especials, els acords dels òrgans 
col·legiats seran adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent 
com a tal la que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra, 
sense comptar les abstencions.  

3. S’exigeix la majoria absoluta per adoptar acords sobre matèries en què la 
legislació de règim local de Catalunya exigeixi aquest quòrum.  

Capítol IV. Del personal  
Art. 18. De les funcions públiques reservades  
Les funcions de secretaria i intervenció seran exercides per un/a funcionari/ària amb 
habilitació nomenat a tal efecte, d’entre el seu personal amb habilitació, per una de 
les administracions públiques consorciades. A tal efecte, el Consorci adoptarà un 
acord exprés d’encàrrec d’aquestes funcions a algun dels seus membres consorciats. 
Art. 19. Personal del Consorci  
1. El personal dependrà directament del/de la director/a general del Consorci.  
2. El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla aprovada per la  

Comissió Executiva, en la qual constarà el nombre, classificació, categoria, 
funcions i retribucions dels llocs de treball. 

3. El personal al servei del consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de l’administració 
d’adscripció, amb el seu règim jurídic de l’Administració Pública d’adscripció i amb 
retribucions que en cap cas poden superar les que aquella estableix per a llocs de 
treball equivalents.  

4. El personal propi del consorci abans de l’adaptació normativa operada per raó de 
la Llei 27/2013 (LRSAL) s’adscriu amb efectes de l’01/01/2015 a l’Administració 
Pública a la que queda adscrit el Consorci, i mentre sigui efectiva aquesta 
adscripció. 

Capítol IV. Règim econòmic  
Art. 20. El pressupost  
1. El règim econòmic del Consorci es basarà en el pressupost anual d’ingressos i 

despeses aprovat, que s’ajustarà a l’estructura prevista en la legislació de règim 
local.  

2. Les aportacions econòmiques anuals dels ens consorciats s’establiran, en el seu 
cas, en el pressupost anual del Consorci.  

Art. 21. Comptabilitat i control econòmic i financer  
1. El règim comptable, pressupostari i de rendició de comptes del Consorci s’ajustarà 

a les disposicions vigents de règim local.  
2. L’adscripció a una administració determinada, d’acord amb l’esmentada DA 20 de 

la Llei 30/1992, determina la subjecció del CCDL al règim pressupostari, de 
comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens perjudici de la subjecció 
per mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat  Financera.  

3. El control intern preceptiu previ, o fiscalització prèvia, dels actes susceptibles de 
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, 
serà exercit per qui tingui encomanades les funcions d’intervenció per part del 
Consorci, essent competència i responsabilitat de l’Administració d’adscripció 
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portar a terme una auditoria dels comptes anuals. El consorci forma part del 
pressupost consolidat i s’ha d’incloure en el compte general de l’Administració 
Pública d’adscripció. 

4. Si per raons operatives o de necessitats del servei resulta convenient adaptar 
alguna disposició de caràcter general de la normativa de règim local a les 
especificitats de gestió del Consorci, aquesta adaptació s’aprovarà per la comissió 
executiva amb informe preceptiu d’intervenció.  

Art. 22. Recursos del Consorci  
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:  

a) Subvencions, ajuts i donatius que obtinguin per als seus fins.  
b) Rendiments del seu patrimoni.  
c) Els crèdits que s’obtinguin.  
d) Els rendiments dels serveis i activitats que presti.  
e) Les aportacions dels ens consorciats si així ho acorda l’assemblea general, 

que poden ser ordinàries o extraordinàries.  
f) Qualsevol que pugui correspondre-li d’acord amb els estatuts i l’ordenament 

jurídic.  
Art. 23. Patrimoni  
1. Constitueix el patrimoni del Consorci els béns i drets de la seva titularitat.  
2. El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que revisarà 

i aprovarà anualment l’assemblea general.  
Capítol V. Modificacions dels estatuts, separació dels membres i dissolució del 
consorci  
Art. 24. Modificacions dels estatuts  
La modificació d’aquests estatuts només es pot produir atenent els requisits i els 
procediments que es requereixen per a la seva aprovació, a proposta de la comissió 
executiva i amb l’aprovació dels ens consorciats.  
Art. 25. Separació dels membres del Consorci  
Qualsevol dels ens integrants del Consorci podrà sol·licitar la seva separació amb una 
antelació, com a mínim, d’un any, sempre que no es perjudiquin els interessos públics 
generals que representa el Consorci i que l’ens públic o privat que se separi estigui al 
corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions 
aprovades en el moment de la separació.  
En la separació del Consorci d'alguns dels seus membres, serà d’aplicació els que 
disposen els articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 
Art. 26. Dissolució del Consorci  
1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents:  

a) Pel compliment de la finalitat del Consorci.  
b) Per acord unànime dels ens consorciats.  
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament.  
d) Si per separació d’un o diversos ens consorciats el Consorci esdevé inoperant.  
e) Per incompliment de l’objectiu fixat.  
f) Per transformació del Consorci en un altre ens.  

2. La dissolució del Consorci requerirà l’acord de l’assemblea general, adoptat amb 
el vot favorable d’un mínim de les dues terceres parts dels membres que 
legalment el constitueixen, i la ratificació per part de tots els òrgans competents 
dels ens consorciats.  

3. L’acord de l’assemblea general pel que fa a la dissolució del Consorci caldrà que 
especifiqui la forma com caldrà liquidar el seu actiu i passiu i de quina manera 
revertiran les obres i instal·lacions en els ens públics o privats consorciats, sempre 
tenint en compte criteris de preservació de l’interès públic i, en especial, d’acord 
amb les aportacions realitzades per cada ens consorciat.   
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4. En la liquidació del Consorci serà d’aplicació el que disposa l’article 14 de  Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures 
de reforma administrativa. 

Disposicions addicionals  
1. El Consorci té les potestats i prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no 

territorials en virtut de l’article 8 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.  

2. Per complir les seves funcions, el Consorci podrà recórrer als serveis 
administratius i tècnics de qualsevol dels ens consorciats i de les altres 
administracions públiques de Catalunya.   

Disposició final  
El Consorci iniciarà les seves activitats una vegada formalitzada l’acta de constitució 
que subscriuran els vocals de l’Assemblea General. D’altra banda, caldrà trametre un 
exemplar de l’acta i dels estatuts del Consorci a la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya." 
 
Tercer. Encomanar al Consorci Català pel Desenvolupament Local la realització dels 
tràmits següents: 
a) Publicació del present acord en el termini de trenta dies hàbils a efectes 

d'al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s'hi formula cap al·legació, 
reclamació o suggeriment, durant el termini d'informació pública, la modificació 
que ara s'aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior. 

b) Publicació al BOP el text íntegre dels estatuts definitivament aprovats, així com 
publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la referència del BOP en 
què s'hagi publicat el seu text. 

c) Remissió d'aquest acord, junt amb els adoptats per la resta de membres del 
Consorci i els estatuts modificats a la Direcció General d'Administració Local a 
efectes d'inscripció de la modificació operada al Registre d'entitats locals de 
Catalunya. 

 
Quart. Inserir els corresponents edictes d'exposició pública i publicació dels text final, 
respectivament al tauler d'edictes de la corporació, als mateixos efectes que els 
assenyalats en l'anterior apartat i pel mateixos terminis. 
 
Cinquè. Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
14. PLE63/000119/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Secretaria General (005): Aprovació de l'adhesió de  la Diputació de Girona 
al Consorci Localret. Aprovació dels seus estatuts.  Aprovació del conveni 
de col·laboració amb l'entitat 

 
El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya, 
juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de fomentar, impulsar i 
coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
en l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena 
d’administracions, d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i 
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i 
l’administració electrònica. 
 
La Diputació de Girona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, 
està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la 
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implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el 
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis 
de la província de Girona, i, especialment, a aquells amb una menor capacitat 
econòmica i de gestió. 
 
Des de la constitució del Consorci Localret s’ha produït una estreta col·laboració entre 
aquest i la Diputació de Girona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis en 
qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions 
electròniques en el territori així com en les actuacions de suport als ajuntaments en 
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Aquesta col·laboració 
es va manifestar en la signatura del Conveni interadministratiu entre la Diputació de 
Girona i el Consorci Localret, de data 19 de maig de 2010. 
 
Tanmateix, atès que les necessitats actuals postulen, de forma clara, a favor de que 
les entitats locals de caràcter territorial es puguin integrar en el Consorci LOCALRET 
com a membres de ple dret, l’Assemblea General del Consorci celebrada el dia 23 de 
novembre de 2013, va aprovar una modificació estatutària per tal de possibilitar la 
integració en el Consorci LOCALRET de les entitats locals catalanes de caràcter 
territorial. 
 
Atès que a partir d’aquesta modificació estatutària, el Consorci quedaria format per 
(art. 2):  
a) Els municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 

Consorci. 
b) Les entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 

voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del 
Consorci: les Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

c) L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

 
Atès que l’article 3 del Text Refós dels Estatuts del Consorci LOCALRET (publicats al 
DOGC núm. 6642, de 12 de juny de 2014), preveu que la integració en el Consorci de 
les altres entitats locals de caràcter territorial, entre elles, les Diputacions, s’articularà 
mitjançant la signatura d’un conveni de cooperació interadministrativa, i serà efectiva 
una vegada s’acrediti haver adoptat l’acord d’adhesió i d’aprovació dels estatus i sigui 
aprovada pel Consell d’Administració del Consorci. 
 
És per això que la Comissió Informativa  de Règim Econòmic i Noves Tecnologies 
dictamina favorablement la proposta i proposa al ple de la Diputació l'adopció del 
següent ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment l'adhesió de la Diputació de Girona al Consorci 
LOCALRET per a la integració de la corporació com a membre de ple dret d'aquest 
Consorci. 
 
Segon. Aprovar inicialment els Estatuts pels quals es regeix el Consorci Localret que, 
acte seguit, es transcriuen literalment: 
“TEXT REFÓS 
ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
TÍTOL I 
Capítol I 
Article 1 
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Amb la denominació Localret es constitueix un Consorci a l'empara del que preveuen 
l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
els articles 269 i següents 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 a fi i efecte 
d'impulsar la implantació de xarxes de telecomunicacions i el foment de la Societat de 
la Informació. 
Article 2 
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins, format per les següents 
entitats:  
2.1 Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 

Consorci. 
2.2  Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 

voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del 
Consorci: les Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

2.3  L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis 
de Catalunya. 

El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona. 
Article 3 
3.1  El Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'aquells municipis catalans, 

Diputacions provincials, consells comarcals i l’Àrea metropolitana de 
Barcelona, quan així ho acordin llurs respectius òrgans de govern i sigui 
aprovat pel Consell d’Administració del Consorci. 

3.2  La integració en el Consorci de nous municipis serà automàtica des del 
moment en què acreditin haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació dels 
estatuts, passant a exercir els seus drets i obligacions immediatament. 

3.3  La integració en el Consorci de les altres entitats locals de caràcter territorial 
esmentades a l’article 2.2, s’articularà mitjançant la signatura d’un conveni de 
cooperació interadministrativa, i serà efectiva una vegada s’acrediti haver 
adoptat l’acord d’adhesió i d’aprovació dels estatus i sigui aprovada pel 
Consell d’Administració del Consorci. 

Article 4 
El domicili del Consorci serà al carrer Llacuna, 166, 9a planta, de la ciutat de 
Barcelona.   
El domicili podrà ser modificat per acord de l'Assemblea general. 
Capítol II  
Règim jurídic 
Article 5 
El Consorci, en tant que entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda 
per  temps indefinit, es regeix per aquests estatuts, pels reglaments interns que 
regulin la seva organització, el funcionament i l'ordenació de les diverses activitats i, 
supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables.  
Article 6 
El Consorci regulat en aquests estatuts està dotat de personalitat jurídica plena, i 
independentment de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret 
públic i dret privat que requereix la realització dels seus propis objectius. 
En conseqüència el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les 
facultats que com a subjecte actiu de l'Administració Pública li corresponen, podrà 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar 
contractes, assumir obligacions, establir i explotar serveis, interposar recursos i 
exercir les accions que preveuen les Lleis i en general realitzar tots els actes 
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necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes, d'acord amb el que 
disposen aquests estatuts i la legislació aplicable. 
Com a administració pública, i d'acord amb el que estableix l'article 8 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, correspon al Consorci en l'àmbit de les seves 
competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, les potestats i 
prerrogatives següents:  

• La reglamentària i d'autoorganització. 
• La tributària, referida exclusivament a l'establiment de preus públics, taxes i 

contribucions especials, i la financera. 
• La de programació i planificació. 
• La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns. 
• La d'execució forçosa i la sancionadora. 
• La de revisió d'ofici de llurs actes i acords. 
• La presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords. 
• La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les 

Lleis, i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la 
Hisenda pública en relació a llurs crèdits, sense perjudici de les que 
corresponen a la Hisenda de l'Estat i de la Generalitat. 

• La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes 
establerts per les Lleis. 

Article 7 
Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades. 
7.1  El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats 

consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic  
7.2  Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un 

conveni de col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats 
d’interès públic que es pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna 
de les parts intervinents i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitar-
se al reemborsament dels costos reals de les actuacions realitzades. 

7.3  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals 
consorciats  

Capítol III  
Finalitats i funcions 
Article 8 
Constitueixen els objectius del Consorci els següents: 

- Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans. 

- Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de 
propostes i iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de 
comunicacions electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. 

- Impulsar i assessorar sobre l’administració electrònica. 
- Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el 

procés d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions 
electròniques i, en cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les 
funcions de direcció del procés. 

- Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques, 
concloure acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada 
de serveis de telecomunicacions i d’altres serveis en l’àmbit de les TIC, 
d'acord amb els principis de concurrència, neutralitat, transparència i no 
discriminació. 
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- Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació 
als tributs i preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació 
en el cas que se li delegui. 

- Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o 
aplicacions municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions 
electròniques. 

- Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci 
AOC i davant d’altres Consorcis, institucions i organismes, en l’àmbit de les 
TIC. 

- Establir relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no 
consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic, d’acord amb allò 
disposat en l’article 7. 

- Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin 
en relació al desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions 
electròniques, i en general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació. 

Article 9 
Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d'altres les funcions 
següents: 
a)  Representar als ens locals consorciats davant tota mena d’Administracions, 

d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes 
i amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques. 

b) Representar als ens locals consorciats davant de les altres Administracions i de 
les institucions i empreses, en els assumptes relacionats amb l’administració 
electrònica i el foment de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d'assolir les finalitats 
esmentades en l'àmbit dels ens locals consorciats. 

d) Redactar propostes de normes tècniques i reglamentàries que s'hauran de seguir 
en la implantació de les TIC. 

e) Actuar quan escaigui com a òrgan d'execució de projectes i dirigir, realitzar, 
contractar i fiscalitzar les accions corresponents. 

f) Realitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, així com de serveis 
específics i d'assessorament especial. 

g) Contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en l'àmbit dels ens locals 
consorciats, actuant com a central de contractació i/o aprovant acords marc. 

h) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, 
pels ens locals consorciats. 

i) Exercir, per delegació dels municipis consorciats, les funcions de gestió tributària i 
recaptatòries dels tributs, preus públics i cànons de caràcter local que hagin de 
satisfer els operadors de telecomunicacions. 

j) Sol•licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus d'ajudes. 
k) Exercir accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus 

d'autoritats i administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions. 
l) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels 

ens consorciats. 
m) Ostentar els títols legals pertinents per a l’explotació de xarxes la prestació de 

serveis de comunicacions electròniques. 
n) Col·laborar amb persones o entitats públiques i privades per l’acompliment de les 

finalitats exposades en els punt anteriors, i subscriure els convenis de 
col·laboració necessaris. 

En general, les finalitats esmentades en aquest article les podrà portar a terme el 
propi Consorci, ja sigui directament o bé mitjançant les formes de gestió de serveis 
establertes per la legislació de règim local. 
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TÍTOL II - Òrgans de govern 
Article 10 
10.1 Són òrgans de Govern del Consorci 

- L'Assemblea general, en règim de Plenari i de Comissió delegada. 
- El Consell d’Administració. 
- El President. 
- Quatre Vicepresidents, que seran designats pel President i que hauran de 

correspondre a cadascuna de les quatre demarcacions definides a l’article 
11 del presents estatuts. 

- La Comissió executiva. 
- El Director general. 

 També seran òrgans del Consorci les comissions específiques que es 
considerin adients. 

10.2  Els representants dels ens locals en els òrgans de govern del Consorci hauran 
de ser necessàriament membres electes de les respectives corporacions i 
seran nomenats i substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats. 
Llur mandat coincidirà amb el període que duri el del consistori que li hagi 
encomanat l'esmentada representació. 

10.3  La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres 
dels col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Una vegada 
finalitzat aquest mandat, continuaran en les seves funcions sols per a la gestió 
ordinària fins a la convocatòria i celebració de la sessió del Plenari de 
l’Assemblea general per a la renovació dels seus membres. Aquesta sessió 
s’haurà de celebrar preceptivament en el termini màxim de quatre mesos des 
de la constitució de les Corporacions Locals. 

Article 11 
Les demarcacions territorials definides a l’acord signat entre la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Generalitat de 
Catalunya en data de 21 de març de 1996 i que varen constituir l’àmbit territorial per 
al desplegament de la xarxa de cable segons ordres del Ministeri de Foment de data 
18 de febrer de 1997 (publicades en el BOE de data 26 de febrer de 1997), 
constitueixen l’àmbit territorial d’agrupació i representació dels municipis consorciats 
per a la determinació de la composició i la formació de la voluntat dels òrgans de 
govern del Consorci, en els termes indicats en els presents estatuts i respectant el 
sistema de representació establert a l’acord fundacional del Consorci. 
Per tal d’articular la representació i participació de les entitat locals de caràcter 
territorial esmentades a l’article 2.2 dels presentes estatuts, es constitueix una quarta 
demarcació no territorial integrada per dits ens locals i als sols efectes de 
determinació de la composició i formació de la voluntat dels òrgans de govern del 
consorci 
A aquest únics efectes existiran quatre àmbits (tres de territorials i un de no territorial) 
que seran: Demarcació Oest, Demarcació Nord-est, Demarcació Barcelona – Besòs i 
Demarcació no territorial. 
Capítol I  
De l'Assemblea general 
Article 12 
12.1  L’Assemblea general és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb 

capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon 
funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats. 

12.2 L'Assemblea general assumeix la més alta representació del Consorci. 
12.3  L'Assemblea general elegirà un president del Consorci que, preceptivament, 

haurà de ser Alcalde d’un municipi consorciat. 
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12.4  Es podrà delegar el vot per cada sessió de l'Assemblea general en aquells ens 
consorciats que estiguin dins del mateix tram de població de la respectiva 
demarcació territorial. 

12.5  La Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques tindran un representant cadascuna a l'Assemblea general, que 
assistirà amb veu i sense vot a les reunions de l'esmentada Assemblea. 

12.6  L’Assemblea general podrà funcionar en règim de Plenari i de Comissió 
delegada. 

Article 13 
De l'Assemblea general en règim de Plenari. 
13.1 Composició: 
El Plenari de l’Assemblea General estarà integrat per: 

a)  Un representant de cadascun del municipis que formin part del consorci. 
b)  Un representant de cadascuna de les diputacions que formin part del 

consorci. 
c)  Un representant de cadascun dels consell comarcals que formin part del 

consorci. 
d)  Un representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el cas de que 

formi part del consorci. 
13.2 Funcions: 
Correspondran al Plenari de l’Assemblea general els acords relatius a: 

a) La modificació dels Estatuts. 
b) La dissolució i liquidació del Consorci. 
c) La separació de membres del Consorci. 
d) L'aprovació del programa general d'actuació biennal del Consorci. 
e) L'aprovació i la modificació dels pressupostos. 
f) L'aprovació de comptes. 
g) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis del Consorci. 
h) L'elecció, mitjançant votacions per demarcacions, del President i dels 

membres del Consell d’Administració. 
i) L’elecció dels membres de la Comissió delegada de l’Assemblea general 

segons els criteris de distribució territorial i poblacional indicats a l’article 
14. 

j) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les 
finalitats i objectius del Consorci. 

k) Exercir les facultats atribuïdes per aquests estatuts a la Comissió 
delegada de l’Assemblea general sempre que sigui requerit. 

l) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia. 
L’aprovació del pressupost, l’aprovació dels comptes i la creació d’ens instrumentals 
poden ser exercides per la Comissió delegada de l’Assemblea en el termes que 
s’indiquen a l’article 14. 
Article 14 
De la Comissió delegada 
14.1  Composició. 

La Comissió delegada estarà integrada pels membres següents: 
a)  El President del Consorci. 
b)  Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació 

Nord-est segons la següent representació: 
-  El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial. 
-  3 representants de municipis fins a 10.000 habitants. 
-  3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants. 
-  3 representants de 30.001 i 100.000 habitants. 
-  3 representants de municipis de més de 100.000 habitants. 
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c) Dotze (12) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació 
Barcelona-Besòs, segons la següent representació: 
-  El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial. 
-  8 representants del municipi de Barcelona. 
-  3 representants d'altres municipis. 

d) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació 
Oest segons la següent representació: 
-  El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial. 
-  3 representants de municipis fins a 10.000 habitants. 
-  3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants. 
-  3 representants de 30.001 i 100.000 habitants. 
-  3 representants de municipis de més de 100.000 habitants. 

e) Deu (10) electes locals, com a màxim, corresponents a la demarcació no 
territorial d’altres entitats locals, segons la següent representació: 
-  El Vicepresident corresponent a aquest col·legi. 
-  1 representant per cada Diputació Provincial. 
-  1 representant per cada tram de deu Consells comarcals amb un màxim 

de quatre. S’assignarà un representant com a mínim, cas de no arribar a 
constituir un primer tram de deu Consells. 

-  1 representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
f) Els membres del Consell d’Administració 

14.2  Funcions 
La Comissió delegada de l’Assemblea general, que actuarà per delegació d’aquesta, 
tindrà atribuïdes les funcions que li assignen el presents estatuts més aquelles que li 
pugui delegar el Plenari de l’Assemblea per acord adoptat amb el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres. 
Correspon a la Comissió delegada de l’Assemblea: 

a) L'aprovació i la modificació dels pressupostos. 
b) L'aprovació de comptes. 
c) L’aprovació de plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball. 
d) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia. 
e) Acordar la participació del Consorci en altres institucions, organismes i 

consorcis. 
f) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les 

finalitats i objectius del Consorci 
Article 15 
Funcionament i règim de sessions del Plenari de l’Assemblea general. 
15.1 L'Assemblea general en règim de Plenari celebrarà una sessió cada dos anys 

com a mínim. 
15.2.  L'Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària:  

A instància del seu President. 
Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració. 

15.3. La convocatòria de les sessions de l'Assemblea general es farà per escrit amb 
el corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels representants dels 
membres del Consorci amb una antelació mínima de quinze dies. 

15.4.  La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per 
escrit. 

15.5.  En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol 
mitjà del que hi hagi constància. 

15.6. Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència 
de, com a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona 
convocatòria (que es constituirà mitja hora després de la primera) serà 
suficient amb els membres presents. 
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Article 16 
Adopció d’acords 
Els acords de l'Assemblea general s'adoptaran per majoria de vots emesos 
expressats per trams de població i per demarcació, d'acord amb el que segueix: 
16.1  Tots els ens locals membres del Consorci estaran representats a l’Assemblea 

general en règim de Plenari i votaran per demarcacions. Cada demarcació 
tindrà un quart dels vots del Plenari de l'Assemblea general. 

16.2  Els municipis membres del Consorci de les demarcacions Nord-est i Oest 
votaran dins del tram de població i de la demarcació a la que pertanyin en 
funció de la relació següent: 
- Els municipis fins a 10.000 habitants tindran un vot cada municipi i el 

resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la 
demarcació. 

- Els municipis entre 10.001 i 30.000 habitants tindran un vot cada municipi i 
el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de 
la demarcació. 

- Els municipis entre 30.001 i 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i 
el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de 
la demarcació. 

- Els municipis de més de 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el 
resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la 
demarcació. 

- Les capitals de comarca amb una població inferior a 10.000 habitants 
s'integren en el tram de població entre 10.001 i 30.000 habitants. 

16.3  Els municipis de la Demarcació Barcelona-Besòs votaran dins la seva 
demarcació en funció de la següent relació: 
- Barcelona:75% 
- La resta de municipis: 25% 

16.4  Les entitats locals de la Demarcació no territorial votaran dins de la seva 
demarcació en funció de la següent relació: 
- Diputacions catalanes: 45% 
- Consells Comarcals: 45% 
- Àrea Metropolitana de Barcelona:10% 
Mentre no s’integri l’AMB, l’esmentat 10% serà distribuït entre la representació 

de les Diputacions i dels Consell Comarcals. 
16.5.  Els acords adoptats amb les formalitats i el quòrum exigit per la Llei i els 

Estatuts obligaran als ens consorciats en la mesura que els afectin. 
16.6  En cas d'empat en el si d'una demarcació, tindrà vot de qualitat el tram de 

població en el que la relació entre membres de dret i membres de fet sigui 
major en el moment d'efectuar-se la votació. 

16.7  No podran exercir el dret a vot a l'Assemblea General els ens locals que no 
estiguin al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Consorci. 

Article 17 
Funcionament i règim de sessions de la Comissió delegada 
17.1.  La Comissió delegada de l’Assemblea general celebrarà una sessió cada dos 

anys com a mínim, coincidint amb l’any en que no se celebri sessió Plenària 
de l’Assemblea general. 

17.2  Si per acord del Consell d’Administració es resol convocar sessió plenària de 
l’Assemblea general l’any que correspondria sessió de la Comissió delegada, 
el Plenari actuarà en la seva condició d’òrgan superior i no serà necessària la 
convocatòria de la Comissió delegada. 

17.3  La Comissió delegada de l’Assemblea general es podrà reunir en sessió 
extraordinària: 
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a) A instància del seu President. 
b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració. 

17.4  La convocatòria de les sessions de la Comissió delegada de l'Assemblea 
general es farà per escrit amb el corresponent ordre del dia i es notificarà a 
cadascun dels seus membres amb una antelació mínima de quinze dies. 

17.5  La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per 
escrit.  

17.6  En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol 
mitjà del que hi hagi constància. 

17.7  Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència 
de, com a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona 
convocatòria (que es constituirà mitja hora després de la primera) serà 
suficient amb els membres presents. 

17.8  Els acords de la Comissió delegada s’adoptaran en les mateixes proporcions 
que els indicats per al Plenari de l’Assemblea general. 

Capítol II   
Del Consell d’Administració 
Article 18 
18.1.  Composició. 
El Consell d’Administració del Consorci estarà format per un mínim de 16 i fins un 
màxim de 38 electes locals elegits per l'Assemblea general, respectant sempre una 
igual representació de cadascuna de les demarcacions, d’acord amb la següent 
composició: 

-  El President del Consorci 
-  Els quatre Vicepresidents 
-  De quatre a vuit membres corresponents a la demarcació territorial Nord-

est, un o dos per cada tram de població, assignats en la Comissió 
delegada de l’Assemblea. 

-  De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació Oest, un o 
dos per cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de 
l’Assemblea . 

-  De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació de 
Barcelona-Besòs. 

-  Un mínim d’un i un màxim de nou electes locals, elegits per l’Assemblea 
General, entre els representants de les altres entitats locals territorials de 
la demarcació no territorial, amb el següent criteri: 

• D’un a quatre membres en representació de les Diputacions catalanes 
que s’hagin integrat en el consorci. 

• D’un a quatre membres en representació dels consell comarcals que 
s’hagin integrat en el consorci. S’assignarà un representant per cada 
tram de deu Consells comarcals amb un representant com a mínim, 
cas de no arribar a constituir un primer tram de deu Consells. 

• Un membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
-  Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb 

veu però sense vot, el Director general del Consorci, un representant de 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

18.2  El vot en el si del Consell d’Administració serà delegable i, en cas d'empat, 
correspondrà al President exercir el vot de qualitat. 

18.3  Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu 
però sense vot, el Director general del Consorci, un representant de l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
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Article 19 
19.1  El Consell d’Administració tindrà les següents atribucions: 

a) Donar compliment als acords de l'Assemblea general en règim de Plenari i 
de Comissió delegada. 

b) Determinar els recursos propis de caràcter tributari amb les limitacions 
establertes a la Llei i desenvolupar la gestió econòmica conforme amb el 
pressupost aprovat. 

c) Aprovar els projectes d'obres, instal•lacions i serveis i la seva contractació 
conforme els Plans del Consorci. 

d) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats 
amb les finalitats del Consorci i establir les contraprestacions a percebre. 

e) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci. 
f) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci. 
g) Aprovar la celebració de tota mena de convenis. 
h) Aprovar les contractacions i concessions a partir del límit fixat per la 

normativa aplicable en matèria de contractació del Sector Públic. 
i) Formular la proposta de pressupost del Consorci, l'inventari, els balanços, 

els comptes de resultats, liquidacions i comptes generals del pressupost. 
j) Adoptar els acords d'admissió dels nous membres. 
k) Realitzar totes aquelles activitats que l'Assemblea general li delegui i les 

que resultin d'aquests Estatuts. 
l) Nomenar el Director General. 
m) Qualsevol altra no atribuïda expressament a un altre òrgan de govern. 

19.2. El Consell d’Administració es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos. 
Capítol III 
Del President 
Article 20 
Correspondrà al President: 

a) Representar el Consorci. 
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar totes les sessions dels òrgans del 

Consorci i dirigir les deliberacions dirimint els empats amb el vot de qualitat. 
c) Supervisar l'administració i els serveis del Consorci. 
d) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els 

acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor 
compliment. 

e) L'exercici de les atribucions que li deleguin l'Assemblea general i el Consell 
d’Administració en matèries de les seves respectives competències. 

f) Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea general i 
al Consell d’Administració, donant compte de les resolucions que adopti a la 
següent reunió dels òrgans col·legiats. 

g) Aprovar la liquidació del pressupost. 
h) Aprovar les contractacions i concessions fins el límit fixat per la normativa 

aplicable en matèria de contractació del Sector Públic. 
Article 21 
Dels vicepresidents 
21.1  El President designarà quatre vicepresidents, un per cadascuna de les 

demarcacions definides a l’article 11, que hauran de ser representants locals. 
21.2  Correspon a les vicepresidències les funcions de substitució de la Presidència 

en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. L’ordre 
dels vicepresidents a efectes de l’exercici de les funcions de substitució de la 
Presidència serà determinat pel president del Consorci. 

21.3  Les vicepresidències podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i 
comeses específiques que la Presidència els delegui. 
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Capítol IV 
De la Comissió executiva 
Article 22 
22.1  La Comissió executiva estarà integrada pel President i els quatre 

Vicepresidents del Consorci amb l’assistència del Director general. 
22.2  Correspon a la Comissió executiva l’assistència a la Presidència en l’exercici 

de les seves funcions i la realització del seguiment de la gestió ordinària del 
Consorci. En aquest sentit, assistirà a la Presidència en la formació de l’ordre 
del dia de l’Assemblea general i del Consell d’Administració. 

22.3  Així mateix, la Comissió executiva exercirà les atribucions que li pugui delegar 
el President o el Consell d’Administració del Consorci. 

22.4 La Comissió Executiva celebrarà sessió amb periodicitat mensual. 
22.5  A les sessions deliberatives i per exercir les funcions de assistència no serà 

necessària la presència del secretari, que serà d’assistència preceptiva en les 
sessions resolutòries per exercir les funcions delegades. 

Capítol V - Del Director General 
Article 23 
El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President 
i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció. 
Article 24 
El Director General tindrà les següents funcions: 

a) Dirigir i inspeccionar l'administració, el personal i els serveis del Consorci i fer 
executar els acords del Consell d’Administració. 

b) Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la 
Presidència. 

c) Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer obligacions dins dels límits de la 
delegació que li atorgui el Consell d’Administració o el President i, amb el 
mateix límit, ordenar pagaments i aprovar contractes. 

d) Elevar una memòria anual de l'actuació del Consell d’Administració a 
l'Assemblea general. 

e) Assistir a les sessions del òrgans del Consorci amb veu però sense vot. 
f) Altres funcions que l'Assemblea general o el Consell d’Administració li 

deleguin. 
TÍTOL III Règim de personal, patrimonial i econòmic 
Article 25 
Personal 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 

finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal 

s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la 
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i 
el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la 
que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.  

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat  a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin 
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.  

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 

legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment 
aplicables.  

Article 26 
Secretaria i Intervenció 
26.1  El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
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26.2  La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de 
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi 
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret. 

26.3  La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica 
financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de 
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per 
delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Article 27 
El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, 
quedarà reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el 
Consell d’Administració. 
Article 28 
28.1 Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos 

següents: 
a)  Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi. 
b)  Aportacions dels ens locals consorciats. 
c)  Subvencions, ajudes i donatius. 
d)  Productes del seu patrimoni. 
e)  Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les 

lleis. 
28.2  Les aportacions econòmiques dels municipis del Consorci destinades al seu 

finançament es calcularan d'acord amb la participació de cada municipi en el 
tram de població i demarcació que li correspongui, de tal manera que cada 
demarcació haurà d'aportar una quantitat proporcional al pes del vot que té en 
el conjunt de la demarcació. 

28.3  Les aportacions econòmiques de les altres entitats territorials esmentades a 
l’article 2.2, es calcularan d’acord amb allò que disposi el conveni de 
cooperació a què es refereix l’article 3.3. 

Article 29 
Règim pressupostari, comptable i de control 
29.1  El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 

vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus 
recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi 
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou 
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 

29.2  El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al 
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la 
normativa d’aplicació. 

29.3  Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel 
que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de 
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a 
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de 
l’Administració del Consorci i de totes les entitats dependents d’aquest, amb 
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i 
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització 
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

29.4  La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica 
financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, 
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funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un 
òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general. 

29.5  Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona. 

Article 29 bis 
Autoritzacions 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Barcelona per: 

a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o 
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  

b)  Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, 
crèdits i avals.  

Article 30 
30.1 La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci i 

un màxim de cinc vocals a designar per l’Assemblea general en règim de 
Plenari, entre representants els seus membres i que no formin part del Consell 
d’Administració. 

30.2  Correspon a la Comissió l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes del 
Consorci en els termes indicats del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

TÍTOL IV - Procediment de modificació dels Estatuts. Separació i dissolució del 
Consorci 
Article 31 
Procediment de modificació dels Estatuts 
El procediment de modificació dels Estatuts és el següent: 

- Aprovació inicial de la modificació estatutària per l’Assemblea General del 
Consorci. 

- Sotmetiment a informació pública durant 1 mes, amb publicació al DOGC i 
notificació als ens locals consorciats. 

- Cas de no presentar-se reclamacions ni al·legacions, l’aprovació esdevindrà 
definitiva. 

Article 32 
Separació del Consorci 
32.1  Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. 

El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea 
General del Consorci. 

32.2  L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que 
hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i 
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3  Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, 
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL. 

Article 33 
Dissolució del Consorci 
33.1El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

•  Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
•  Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres 

restants. 
•  Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
•  Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
•  Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
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33.2 La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
33.3  L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A 

manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del 
Consorci. 

33.4.  El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada 
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la 
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat 
com a membre de ple dret en el Consorci. 

33.5.  Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà 
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 

33.6.  Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per 
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i 
poder així aconseguir els objectius del Consorci.” 

 
Tercer. Aprovar inicialment la minuta del Conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret per a la integració de la Corporació 
com a membre de ple dret d'aquest Consorci, segons el text que, acte seguit també 
es transcriu: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSORCI LOCALRET 
INTERVENEN 
D’una banda, l'Il·lm. Sr. president de la Diputació de Girona, Joan Giraut i Cot, d'acord 
amb el nomenament efectuat per acord del Ple de 29 de gener de 2013. i facultat per 
acord del propi ple de data <...>, assistit pel Sr. Jordi Batllorii Nouvilas, secretari 
general de la Diputació. 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, en la seva condició de president del 
Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari general, Sr. Jordi 
Cases i Pallarès. 
Ambdues parts reconeixen mútuament i recíproca la capacitat legal suficient per a 
l’atorgament d’aquest conveni i de comú acord. 
MANIFESTEN 
I.- El CONSORCI LOCALRET està format per més de vuit-cents municipis de tot 
Catalunya, juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de fomentar, 
impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota 
mena d’Administracions, d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i 
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i 
l’administració electrònica. 
II.- La DIPUTACIÓ DE GIRONA, en virtut de les seves funcions d’assistència i 
cooperació, està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels 
municipis en la implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en 
el desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els 
municipis de la província de Girona, i, especialment, a aquells amb una menor 
capacitat econòmica i de gestió. 
III.- Des de la constitució del CONSORCI LOCALRET s’ha produït una estreta 
col·laboració entre aquest i la DIPUTACIÓ DE GIRONA, en l’àmbit de 
l’assessorament als municipis en qüestions relatives al desenvolupament de les 
diferents xarxes de comunicacions electròniques en el territori així com en les 
actuacions de suport als ajuntaments en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i 
de la Comunicació. Aquesta col·laboració es va manifestar en la signatura del 
Conveni interadministratiu entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret, de data 
19 de maig de 2010. 
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IV.- Tanmateix, atès que les necessitats actuals postulen, de forma clara, a favor de 
que les entitats locals de caràcter territorial es puguin integrar en el Consorci 
LOCALRET com a membres de ple dret, l’Assemblea General del Consorci celebrada 
el dia 23 de novembre de 2013, va aprovar una modificació estatutària per tal de 
possibilitar la integració en el Consorci LOCALRET de les entitats locals catalanes de 
caràcter territorial. 
V.- Atès que a partir d’aquesta modificació estatutària, el Consorci quedaria format per 
(art. 2):  

•  Els municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 
Consorci. 

•  Les entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del 
Consorci: les diputacions provincials catalanes, els consells comarcals i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

•  L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

VI.- Atès que l’article 3 del Text Refós dels Estatuts del Consorci LOCALRET 
(publicats al DOGC núm. 6642, de 12 de juny de 2014), preveu que la integració en el 
Consorci de les altres entitats locals de caràcter territorial, entre elles, les Diputacions, 
s’articularà mitjançant la signatura d’un conveni de cooperació interadministrativa, i 
serà efectiva una vegada s’acrediti haver adoptat l’acord d’adhesió i d’aprovació dels 
estatus i sigui aprovada pel Consell d’Administració del Consorci. 
VII.- Que la minuta de conveni va ser aprovada pel Ple de la Diputació de Girona, en 
la sessió de data <...>. 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni que es regirà per les següents: 
CLÀUSULES 
PRIMERA.- L’objecte del present conveni de col·laboració interadministrativa és 
formalitzar la integració de la DIPUTACIÓ DE GIRONA com a membre de ple dret del 
CONSORCI LOCALRET, en virtut d’allò que disposen els Estatuts del Consorci, 
segons la modificació aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 23 de 
novembre de 2013. 
La integració de la DIPUTACIÓ DE GIRONA es farà efectiva, d’acord amb l’article 3 
dels Estatuts, una vegada s’acrediti haver adoptat per part d’aquesta l’acord 
d’adhesió. 
SEGONA.- La integració de la DIPUTACIÓ DE GIRONA com a membre de ple dret 
del CONSORCI LOCALRET comporta l’adquisició dels mateixos drets i obligacions 
que la resta d‘ens consorciats.  
En relació a la participació en els òrgans col·legiats de govern del Consorci, la  
DIPUTACIÓ DE  GIRONA  tindrà:  

-1 representant a l’Assemblea general del Consorci 
-1 representant al Consell administració, que haurà de ser designat per 

l’Assemblea general del Consorci. 
-1 representant a la Comissió Delegada de l’Assemblea. 

Així mateix, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, i la resta de Diputacions que s’hagin integrat 
en el Consorci, proposaran un vicepresident, com a representant de la Demarcació no 
territorial, que haurà de ser designat pel President del Consorci LOCALRET.  
TERCERA- La Diputació de Girona, com a membre del Consorci LOCALRET, 
contribuirà a les despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament 
d’una quota anual que s’aprovarà per a cada exercici.  
QUARTA.- La quota per a l’any 2015 que ha d’aportar la Diputació de Girona al 
Consorci LOCALRET és de 66.000,00 euros. 
CINQUENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
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Es constitueix una Comissió de Seguiment del present Conveni, formada pel Director 
General de LOCALRET i per la diputada senyora Marta Felip i Torres. Aquesta 
Comissió actuarà assistida pels tècnics que s’acordi nomenar a l’efecte. 
Aquesta Comissió tindrà les següents funcions: 

•  Definirà els projectes i iniciatives de la Diputació que seran desenvolupats 
per LOCALRET. 

•  Determinarà  per a cada exercici pressupostari l’import i les fórmules més 
adequades per al finançament d’aquest projectes. 

•  Es reunirà mensualment per tal de fer un seguiment dels projectes.  
SISENA.- VIGÈNCIA 
El present Conveni tindrà una vigència indefinida. Tanmateix, anualment es signarà la 
corresponent addenda per tal de determinar l’aportació de la Diputació en l’exercici 
corresponent. 
SETENA- CAUSES D’EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ 
Aquest conveni s’extingirà per alguna de les causes següents: 

a) Per mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit. 
b) Per la separació de la Diputació de Girona com a membre del Consorci, d’acord 

amb el què disposa l’article 32 dels Estatuts. 
VUITENA- NATURALESA JURÍDICA 
Aquest Conveni de col·laboració té naturalesa jurídico-administrativa, es regeix pel 
que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
Per a la resolució dels litigis que poguessin sorgir sobre la interpretació del Conveni, 
el seu compliment, extinció, resolució i efectes, seran competents els tribunals de 
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
NOVENA- CLAUSULA DEROGATORIA 
El present conveni deroga el Conveni de col·laboració interadministratiu entre la 
Diputació de Girona i el Consorci Localret, signaty amb data 19 de maig de 2010. 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol 
efecte, en la data i el lloc que tot seguit s’indiquen. 
Girona,  Per la Diputació de Girona, Sr. Joan Giraut i Cot, President, Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas, Secretari General. Pel  Consorci local LOCALRET,  Sr. Valentí Junyent i 
Torras, President, Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretari General del Consorci Localret “ 
 
Quart. Encomanar al Consorci Localret, com a administració en relació amb la qual 
s'adscriu el Consorci, la realització dels tràmits següents: 
a) Publicació del present acord en el termini de trenta dies hàbils, a efectes 

d'al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s'hi formula cap 
al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública, la 
modificació estatutària que ara s'aprova inicialment es considerarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

b) Publicació al BOP el text íntegre de la modificació dels Estatuts definitivament 
aprovats, així com publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la 
referència del BOP en què s'hagi publicat el seu text. 

c) Remissió d'aquest acord, junt amb els adoptats per la resta de membres del 
Consorci i els estatuts modificats a la Direcció General d'Administració Local a 
efectes d'inscripció de la modificació operada al Registre d'entitats locals de 
Catalunya. 

 
Cinquè. Inserir els corresponents edictes d'exposició pública i publicació del text final, 
respectivament, al Tauler d'Edictes de la corporació, als mateixos efectes que els 
assenyalats en l'anterior apartat i pels mateixos terminis. 
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Sisè. Autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària "Foment ONL 
Promoció Ec. 305430048001 del Pressupost general de 2015. 
 
Setè. Notificar el present acord al Consorci Localret.. 
 
15. PLE63/000123/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Secretaria General (005): Ratificació de l'aprovaci ó inicial de la modificació 
dels estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
d'interès Natural del Ripollès 

 
Vist l'escrit i la documentació que presenta el Consorci per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais d'Interès Natural del Ripollès, en el qual, a efectes de donar compliment a 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració 
local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa, s'ha aprovat inicialment en sessió del Consell 
Plenari del consorci la modificació dels seus estatuts, amb la petició que aquesta 
modificació se sotmeti a la consideració i aprovació del ple de la Diputació de Girona 
per a la seva ratificació. 
 
Per acord del Ple adoptat en sessió de 26 de juliol de 2005 aquesta Diputació va 
adherir-se i aprovar els Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
d'Interès Natural del Ripollès. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès, d'1 de desembre de 
2014. 
 
Segon. Aprovar inicialment el contingut de les modificacions dels estatuts del 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'interès Natural del Ripollès, els 
quals queden redactats de la manera següent: 
"ESTATUTS PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL DEL RIPOLLÈS 
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS  
ARTICLE 1.Creació, adaptació estatutària i la seva adscripció 
1.1. L’entitat consorciada té el nom de Consorci per a la Protecció i la Gestió dels 
Espais d’interès Natural del Ripollès (en endavant Consorci). Es constituí el dia 16 de 
març de 2004, del qual en formaven part inicialment vuit Ajuntaments del Ripollès, el 
Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament. Posteriorment 
s’han anat adherint els onze Ajuntaments restants de la comarca del Ripollès, el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Castellar de N’Hug.  
1.2. El Consorci és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa associativa i 
institucional, dotat de personalitat jurídica pròpia i independent, amb  capacitat plena 
per al compliment dels seus finalitats i sotmès a l’ordenament jurídic i públic. En 
compliment d’allò que estableix la Disposició Addicional vintena de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
comú introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, l’administració a que s’adscriu el Consorci és el 
Consell Comarcal del Ripollès. 
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1.3. En l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà als criteris normatius de prioritat 
previstos a l’esmentada Disposició Addicional vintena de la Llei 30/1992 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i es referirà al primer dia de l’exercici pressupostari. 
1.4. L’adscripció al Consell Comarcal de Ripollès i d’acord amb l’esmentada 
Disposició Addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, determina la 
subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració 
d’adscripció, sens perjudici de la subjecció per mandat legal a la Llei Orgànica 
20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
1.5. El control intern preceptiu previ, o fiscalització prèvia, dels actes susceptibles de 
produir drets i obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, serà 
exercit per la secretaria i la intervenció d’aquest consorci, essent en tot cas 
responsabilitat de l’Administració d’adscripció el fet de portar a terme una auditoria 
dels comptes anuals. El consorci ha de format part dels pressupostos i s’haurà 
d’incloure en el compte general de l’administració d’adscripció.  
ARTICLE 2. Durada  i membres que integren el Consorci. 
2.1. El Consorci tindrà una durada indefinida, tenint en compte el caràcter permanent 
de les activitats que constitueixen el seu objecte. 
2.2. El Consorci està integrat pels Ajuntaments de Campdevànol, Campelles, 
Camprodon, Gombrèn, Llanars, Les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, 
Queralbs, Ripoll, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de 
Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès, Vilallonga de Ter i Castellar de 
N’Hug, el Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci Ripollès Desenvolupament, la 
Diputació de Girona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb els acords presos 
pels organismes respectius, per complir les finalitats assenyalades als presents 
estatuts. 
2.3.  El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats 
públiques o privades, aquestes últimes sense ànim de lucre, l’activitat de les quals 
estigui en total concordança amb els objectius del Consorci i es comprometin a fer 
aportacions regulars per al seu funcionament. 
ARTICLE 3. Domicili social 
3.1.  El domicili social del Consorci és al Carrer Sant Miquel núm. 44 de Ribes de 
Freser (17534), sense perjudici que la Presidència pugui disposar singularment i de 
forma excepcional, que els òrgans de govern es reuneixin en altres seus o 
dependències de qualsevol ens que en formin part. 
3.2. No obstant l’anterior, el Consorci podrà ubicar-se en un nou domicili social per 
motius degudament justificats i previ acord del Consell Plenari.  
ARTICLE  4. Àmbit d’actuació 
4.1. L’àmbit d’actuació del Consorci abastarà: 

a) Els espais d’interès natural de les Capçaleres del Ter i Freser, Obagues de la 
Vall del Rigard, Serra Cavallera i Serra de Montgrony.  

b) Els espais naturals pertanyents a la  Xarxa Natura 2000 de les Capçaleres del 
Ter i Freser, Obagues de la Vall del Rigard, Serra Cavallera i Serra de 
Montgrony, Rasos de Tubau i Riberes de l’Alt Ter.  

c) Els forests d’utilitat pública (UP) pertanyents a la Comarca del Ripollès 
relacionats directament amb algun dels Espais Naturals anteriorment 
esmentats. 

d) Qualsevol espai d’especial valor natural, paisatgístic o forestal dins l’àmbit del 
Ripollès. 

4.2. Aquest àmbit d’actuació podrà ésser ampliable convenientment per zones 
geogràficament confrontants a la comarca del Ripollès, prèvia autorització de les parts 
interessades. 
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ARTICLE 5. Règim jurídic i potestats. 
5.1. El Consorci format amb caràcter voluntari, és de naturalesa administrativa i té 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar pel compliment dels seus 
objectius. En conseqüència, pot crear i gestionar serveis públics, potestat 
reglamentària i d’autoorganització, realitzar actes d’administració i disposició de béns, 
subscriure contractes, defensar jurídicament i extrajudicialment els seus drets i, en 
general, tots els actes necessaris per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a 
cada supòsit, els objectius establerts en els presents Estatuts.  
5.2. El Consorci té les següents potestats: 

a) Potestat reglamentària i d’autoorgantizació. 
b) Capacitat tributària i financera. 
c) La capacitat de programació i planificació. 
d) Potestat d’execució forçosa i sancionadora. 
e) Potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords. 
f) Totes aquelles potestats o competències que li siguin atribuïdes per la 

legislació, delegades o encomanades per les altres administracions 
implicades. 

5.3. Correspondran al Consorci totes les potestats i les prerrogatives atorgades per la 
legislació de règim local a les entitats locals territorials per al compliment de la seves 
finalitat i d’acord amb les limitacions establertes a la legislació vigent. 
ARTICLE 6. Finalitats 
La finalitat i objecte del Consorci és la preservació, millora, divulgació i gestió del 
patrimoni natural i el seguiment de les activitats que siguin compatibles amb les 
funcions que compleixen els espais d’interès natural, Xarxa Natura 2000, els forests 
d’utilitat pública i medi natural en general del Ripollès. En aquest sentit, els objectius 
s’orientaran en els següents grans eixos: 

a) Protecció, restauració i millora del patrimoni natural, cultural dels espais del 
PEIN i de la Xarxa Natura 2000. 

b) Gestió de les forests de titularitat municipal del Ripollès. 
c) Prevenció de catàstrofes i riscos naturals que puguin afectar al medi natural. 
d) Redacció d’un pla estratègic per aquests espais. 
e) Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts. 
f) Desenvolupament local per millorar les condicions de vida de la població. 
g) Aprofitament sostenible dels recursos naturals. 

ARTICLE 7. Funcions i atribucions 
El Consorci realitzarà, per a la consolidació de les seves finalitats, les funcions 
següents: 

a) Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment dels 
espais d’interès natural, Xarxa Natura 2000, forests d’utilitat pública i medi 
natural en general de la comarca del Ripollès. 

b) L’aprofitament sostenible dels recursos de tots els espais naturals esmentats 
en l’apartat anterior i la millora de les condicions de vida de la població rural. 

c) Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, ús i 
gestió del territori i dels seus recursos naturals.  

d) Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants 
del consorci. 

e) Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, 
paisatgístics i econòmics dels espais d’interès natural del Ripollès, Xarxa 
Natura 2000, forests d’utilitat pública i medi natural en general del Ripollès, 
així com fer-se càrrec de l’organització i el foment de llur estudi i coneixement. 

f) Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel 
Consorci i que es portin a terme dins dels espais d’interès natural del Ripollès, 
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Xarxa Natura 2000, forests d’utilitat pública i medi natural en general del 
Ripollès. 

g) Crear un fons d’informació en el seu àmbit d’interès. 
h) Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci 

referència als espais d’interès natural del Ripollès, Xarxa Natura 2000, forests 
d’utilitat pública i medi natural en general del Ripollès. 

i) Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l´àmbit 
d’aquests espais i assumir les competències que aquestes puguin delegar al 
Consorci. 

j) Elaboració i subministrament de biomassa forestal i altres energies renovables 
relacionades amb el medi natural. 

CAPÍTOL II – RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL 
ARTICLE 8. Òrgans de govern i gestió 
Els òrgans de govern, de gestió i de cooperació del Consorci són els següents:  

- El Consell Plenari 
- La Comissió Executiva 
- La Comissió Especial de comptes 
- La Presidència 
- Les Vicepresidències 
- Direcció Tècnica 
- El Consell Consultiu 

ARTICLE 9. Composició del Consell Plenari.  
9.1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està 
format per: 

a) Tres representants del Consell Comarcal del Ripollès 
b) Dos representants del Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
c) Un representant de la Diputació de Girona 
d) Un representant de cadascun dels ajuntaments consorciats 
e) Un representant del Consorci Ripollès Desenvolupament 

9.2. En cap cas seran nomenats com a representants persones extracorporatives. 
9.3. El vot es pot delegar a qualsevol altre membre del mateix òrgan. Aquesta 
delegació s’haurà de comunicar a la presidència, abans de l’inici de la sessió 
corresponent, per qualsevol mitja que permeti acreditar la signatura i la recepció de 
l’escrit de delegació. 
9.4. En cas d’admissió de nous membres del Consorci, se’ls assegurarà l’adequada 
representació del Consell Plenari. La renovació dels membres del Consell Plenari es 
farà d’acord amb la periodicitat que determinin les entitats, coincidint amb la renovació 
de les que es produeixin en el sí de les entitats que representen, d’acord amb els 
processos electorals, sens perjudici de cada entitat pugui remoure el seu representant 
i designar-ne un de nou, sempre que ho consideri oportú.  
9.5. Formarà part del Consell Plenari el director/a tècnic/a, amb veu, però sense vot. 
ARTICLE 10. Competències del Consell Plenari 
10.1. Correspon al Consell Plenari del Consorci, en relació al seu objecte i a les seves 
finalitats, totes les competències que la llei atribueix al Ple municipal, sens perjudici 
de les que aquests Estatuts atribueixin a altres òrgans consorciats i sens perjudici que 
pugui delegar les que estimi convenients  a altres òrgans, sempre que siguin 
competències susceptibles de delegació d’acord amb la legislació de règim local.  
10.2. En tot cas, corresponen al Consell Plenari les competències següents amb 
caràcter indelegable: 

a) L’elecció, d’entre els seus membres, del president i dels vicepresidents. Els 
vicepresidents seran nomenats pel Consell Plenari a proposta del President. 

b) L’elecció del director/a tècnic/a a proposta del President. 
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c) El nomenament i l’elecció, si s’escau, dels membres de la Comissió Executiva. 
d) L’aprovació i modificació dels presents Estatuts, sens perjudici de la necessitat 

també de l’aprovació per part de cadascun dels consorciats. 
e) L’aprovació del pressupost i les seves modificacions d’acord amb les bases 

d’execució. 
f) L’aprovació dels comptes anuals. 
g) Establir les formes de gestió de serveis i aprovar-ne els seus reglaments. 
h) L’aprovació d’ordenances i reglaments. 
i) L’admissió de nous membres al Consorci. 
j) La dissolució i la liquidació del Consorci. 
k) L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
l) L’aprovació dels membres per a formar part del Consell Consultiu proposats 

per part de la Comissió Executiva. 
m) Establir i aprovar el barem de les aportacions dels ens locals consorciats. 
n) L’aprovació dels Plans estratègics, dels Programes d’actuació i de les 

Memòries de gestió de serveis, elaborats per la Comissió Executiva. 
ARTICLE  11. Composició de la Comissió Executiva 
11.1. La Comissió Executiva és un òrgan permanent d’administració, de gestió i de 
proposta formada per: 

a) El President 
b) Dos representant del Consell Comarcal del Ripollès 
c) Dos representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 
d) Un representant de la Diputació de Girona  
e) Un representant del Consorci Ripollès Desenvolupament 
f) Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural 

de les Capçaleres del Ter i del Freser 
g) Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural 

de la Serra Cavallera 
h) Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural 

de les Obagues de la Vall del Rigard 
i) Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural 

de la Serra de Montgrony 
11.2. Els representants de les entitats dels apartats c, d, e, f seran designats per les 
entitats que representen i la resta de representants seran elegits per el Consell 
Plenari. 
11.3. Formarà part de la Comissió Executiva el/la director/a tècnic/a, amb veu, però 
sense vot. 
11.4. El vot es pot delegar a qualsevol altre membre del mateix òrgan. Aquesta 
delegació s’haurà de comunicar a la presidència, abans de l’inici de la sessió 
corresponent, per qualsevol mitja que permeti acreditar la signatura i la recepció de 
l’escrit de delegació. 
ARTICLE 12. Competències de la Comissió Executiva 
Correspon a la Comissió Executiva les competències següents: 

a) Elaboració i execució de Plans estratègics, de Programes d’actuació i 
l’elaboració de les Memòries de gestió dels serveis. 

b) Organitzar els serveis del centre, determinar la plantilla de personal i proposar-
ho al Consell Plenari per a la seva aprovació. 

c) Proposar la incorporació de nous membres al Consell Consultiu de 
cooperació. 

d) Qualsevol altra competència no atribuïda expressament per aquests estatuts a 
un altre òrgan o bé altres competències que la normativa aplicable d’àmbit 
local li sigui atribuïda al plenari amb caràcter de delegables. 
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ARTICLE 13. Comissió Especial de Comptes 
13.1. La comissió especial de comptes tindrà les atribucions i efectuarà el seu 
funcionament d’acord amb el que s’estableix als articles 58 i 101 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. 
13.2. Aquesta comissió estarà integrada pels membres que componen la Comissió 
Executiva del Consorci. 
ARTICLE 14. Concepte i competències de la Presidència 
14.1.  El President del Consorci exerceix a més la presidència del Consell Plenari, la 
Comissió Executiva, la Comissió Especial de Comptes i el Consell Consultiu, i per 
tant, en serà el representant a tots els efectes i podrà comparèixer sense necessitat 
de poder previ i especial, davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol 
ordre o jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones públiques i privades, 
físiques i jurídiques. Es permetrà la reelecció del càrrec.  
14.2. L’exercici del càrrec de President comportarà també les competències següents: 

a) Exercir la representació institucional del Consorci. 
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions dels òrgans de govern. 
c) Exercir un vot de qualitat decisori en casos de votacions amb empat en els 

òrgans de govern que presideix, una vegada realitzada la segona votació. 
d) Autoritzar les despeses, adjudicar i formalitzar contractes i convenis la quantia 

dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i sempre 
que no tinguin una durada superior a quatre anys. 

e) Exercir, en cas d’urgència, les funcions encomanades als òrgans de govern i 
presentar-les posteriorment en la sessió corresponent per a la seva ratificació. 

f) Exercir les funcions de cap de personal i director/a dels serveis administratius. 
g) Elecció i nomenament del tresorer/a de fons. 
h) Aprovació de les bases i corresponent convocatòria que regiran les proves 

d’accés al Consorci o la creació d’una borsa de treball. 
i) Ordenar els pagaments i administrar els fons del Consorci, d’acord amb les 

propostes o informes del/la director/a tècnic/a corresponent. 
j) Acceptar subvencions i donacions de tota mena. 
k) Les funcions que li siguin delegades tan pel Consell Plenari com per la 

Comissió Executiva o bé que la normativa de règim local atribueix a 
l’Alcalde/essa. 

ARTICLE 15. Concepte i competències de les Vicepresidències 
15.1. Hi haurà dues vicepresidències, la vicepresidència primera i la vicepresidència 
segona. Els càrrecs de vicepresidents seran nomenats pel Consell Plenari a proposta 
del president, d’entre els membres que formen part de la Comissió Executiva. El 
vicepresident primer i el vicepresident segon, hauran de ser escollits per tal de 
garantir juntament amb la presidència, l'equilibri i representació territorial de la Vall del 
Freser, Vall del Ter i Baix Ripollès. 
15.2. El càrrec de vicepresident primer i vicepresident segon s'intercanviaran 
anualment entre els dos vicepresidents.   
15.3. Les competències de les vicepresidències seran les següents: 

a) En els casos d’absència o malaltia del president, serà substituït pel 
vicepresident primer o bé, en els casos d’absència o malaltia d’aquest últim, 
pel vicepresident segon. 

b) Representació territorial assignada del Consorci. 
c) Contribuir i col·laborar en les tasques de presidència que li siguin 

encomanades. 
d) Les funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari, per la Comissió 

Executiva o per la Presidència. 
ARTICLE 16. Concepte i competències del/la director/a tècnic/a. 
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16.1. El/la director/a tècnic/a serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i 
capacitat.  
En cas que la persona designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari/ària 
de carrera, se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció. 
16.2. Les competències del/la director/a tècnic/a són: 

a) La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis assumits. 
b) Executar i fer complir els actes i acords dels òrgans de govern. 
c) Preparar propostes i informes per a les ordres de pagament i administració de 

fons del Consorci. 
d) Formular al President les propostes de contractació i acomiadament de tot el 

personal del Consorci. 
e) Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, elaborant la proposta de 

pressupost, inventari, i liquidació del pressupost de l’entitat. 
f) Preparar la documentació i informació per proposar-la al President o als 

demés òrgans de govern. 
g) Impulsar directament totes les activitat del Consorci, exercint la supervisió dels 

serveis i les accions empreses d’acord amb plans d’actuació i els acords 
aprovats. 

h) Representar el Consorci quan aquesta funció no sigui assumida per la 
Presidència o les vicepresidències. 

i) Les demés competències que específicament li encomani o li deleguin els 
altres òrgans de govern. 

16.3. El nomenament del càrrec de direcció tècnica recau en el Consell Plenari a 
proposta del/la President/a. 
16.4. El/la Director/a Tècnic/a participarà amb veu però sense vot en totes les 
sessions dels òrgans de govern en què sigui convocat.  
ARTICLE 17. Concepte i competències del Consell Consultiu. 
17.1. El Consorci comptarà amb un Consell Consultiu de cooperació que es 
constitueix com a òrgan de consulta, participació i informació en les qüestions pròpies 
de l’àmbit d’actuació del Consorci. 
17.2. Podran formar part del Consell Consultiu les entitats cíviques, culturals 
naturalistes, esportives i associacionistes que estiguin degudament legalitzades, 
propietaris de finques dintre els EINS, personalitats de reconeguda vàlua o destacats 
en l’estudi o la defensa de la comarca del Ripollès que sol·licitin la seva admissió. 
17.3. Són funcions del Consell Consultiu de cooperació: 

a) Promoure mesures per coordinar els interessos dels sectors representants 
amb els objectius i les actuacions del Consorci. 

b) Fomentar actuacions d'interès comú entre les entitats i el Consorci. 
c) Plantejar iniciatives, propostes i suggeriments per millorar l'assoliment dels 

objectius del Consorci. 
d) Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci. 
e) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin sotmesos. 
f) Les sessions del Consell Consultiu seran convocades i presidides pel 

President del Consorci. 
g) En el si del Consell Consultiu podran formar-se comissions de caràcter social i 

grups de treball específics. 
CAPÍTOL III - FUNCIONAMENT 
ARTICLE 18 . Règim de funcionament dels òrgans col·legiats. 
18.1. El Consell Plenari farà sessions, que tindran caràcter públic, com a mínim dues 
vegades l'any, en sessió ordinària. Es reunirà en totes les ocasions en què el/la 
President/a, a iniciativa pròpia, el convoqui o a sol·licitud d'una tercera part dels seus 
membres. 
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18.2. La Comissió Executiva es reunirà com a mínim cada tres mesos, en sessió 
ordinària, i serà convocada per el/la President/a, a iniciativa pròpia, o  a proposta 
d’una tercera part dels seus membres. 
18.3. De cada sessió en serà aixecada l'acta corresponent, en la qual es farà constar, 
si s'escau, els vots particulars contraris als acords adoptats i els motius que els 
justifiquen. 
18.4. Les convocatòries en sessió ordinària es faran per escrit amb el corresponent 
ordre del dia i hauran de ser notificades, preferentment per mitjans electrònics, amb 
una antelació de tres dies hàbils, als seus membres. 
18.5. En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb 24 hores 
d’anticipació, mitjançant qualsevol procediment del qual en quedi constància. 
18.6. Per iniciar les sessions es considerarà que existeix quòrum en primera 
convocatòria si hi són presents un terç dels seus components. En segona 
convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard, només serà necessària l'assistència 
de dos membres, amb la presència del/ls President/a i del/la secretari/a. Aquest 
quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió. 
ARTICLE 19. Règim de majories i de votació 
19.1. Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva seran aprovats per 
majoria simple dels assistents, llevat dels supòsits en què aquests Estatuts estableixin 
un règim diferent. El president tindrà vot de qualitat, en segona votació, en el Consell 
Plenari i en la Comissió Executiva. 
19.2. En el Consell Plenari caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus 
components per a la validesa dels acords que s'adoptin sobre les matèries següents: 

a) Nomenament del president/a, vicepresident/a primer/a, vicepresident/a segon/a, 
del director tècnic i membres de la Comissió Executiva. 

b)  Aprovació i modificació dels presents Estatuts. 
c) Aprovació dels reglaments interns de funcionament. 
d) dissolució i liquidació del Consorci. 
e) integració i separació dels membres del consorci. 

19.3. L'alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la voluntat 
inicial o del nombre de membres institucionals del Consorci, de les aportacions de les 
responsabilitats econòmiques, requerirà la ratificació d’aquests. 
ARTICLE 20. Altres aspectes de funcionament  
En tot allò no previst en aquests estatuts, en règim de convocatòries, 
desenvolupament de les sessions, adopció d’acords i la seva impugnació, s’aplicarà 
la normativa de règim local. 
CAPITOL IV – PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI 
ARTICLE 21. Funcions de secretaria, intervenció i tresoreria. 
21.1. El Consorci estarà assistit per un/a secretari/ària, un/a interventor/a i un/a 
tresorer/a de fons. 
21.2. Les funcions de secretaria i d’intervenció del Consorci s’exerciran per qui les 
porta a terme en l’Administració Pública d’adscripció, o bé en qualsevol altra 
administració membre del Consorci, prèvia aprovació per part del Consell Plenari. Les 
funcions i atribucions són aquelles que legalment li corresponen. 
21.3. La Tresoreria serà exercida per la persona que resulti designada a l’efecte per la 
Presidència del Consorci. 
21.4. El/la secretari/ària assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell 
Plenari, Comissió Executiva, Consell Consultiu i Comissió Especial de Comptes i 
aixecarà les actes corresponents. Així mateix, l’interventor/a podrà assistir també a 
les reunions dels òrgans de govern, amb veu però sense vot. 
ARTICLE 22. Altre personal 
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22.1. El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla i llocs de treball 
degudament aprovats i es podran modificar d’acord amb els principis d’eficiència i 
racionalització de recursos, d’acord amb la normativa vigent aplicable. 
22.2. El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 
participants. El seu règim jurídic de l’Administració Pública d’adscripció i amb 
retribucions que en cap cas poden superar les que aquella estableix per a llocs de 
treball equivalents. 
22.3. El personal propi del consorci abans de l’adaptació estatutària d’acord amb Llei 
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Local, s’adscriurà a 
l’administració pública d’adscripció, amb efectes 01 de gener de 2015, i mentre sigui 
efectiva aquesta adscripció. 
CAPÍTOL V - RÈGIM ECONÒMIC 
ARTICLE 23. Recursos econòmics 
23.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos 
següents:  

a) Aportacions inicials, periòdiques i derrames de les administracions integrades al 
Consorci, en la quantitat i forma que siguin convingudes. 

b) Taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic i privat.  
c) Subvencions i donatius, tant de la Unió Europea, de l'Estat, de la Generalitat, de 

les corporacions municipals, d'altres administracions públiques, d'entitats o de 
particulars. 

d) Productes del seu patrimoni, de rendiments d'explotacions i de prestació de 
serveis. 

e) Qualsevol que pugui correspondre-li d'acord amb les lleis 
23.2. L’adscripció de béns al Consorci per part d’una entitat membre, podrà deduir-se 
de l’aportació dinerària, sempre que aquest fet pugui garantir el funcionament normal 
del Consorci. 
ARTICLE 24. Règim econòmic, financer, pressupostari i comptable 
El Consorci formularà un pressupost anual i desenvoluparà la seva activitat segons el 
pla d'actuacions, la vigència del qual s'estendrà coincidint amb els períodes electorals 
municipals.  
ARTICLE 25. Aportacions econòmiques 
25.1. Les aportacions anuals per cobrir el pressupost de funcionament i d'activitats 
seran aprovades per acord del Consell Plenari. 
25.2. Les aportacions seran de tres tipus: 

a) Les que s'estableixin per al seu funcionament ordinari. 
b) Les aportacions relatives a temes específics. 
c) Les derrames finalistes per a despeses extraordinàries o imprevistes. 

25.3. Per una banda, la distribució de les aportacions anuals dels ens locals 
destinades al funcionament ordinari es regiran per un barem que aprovarà el Consell 
Plenari. Per altra banda, la distribució de les aportacions anuals de la resta d’entitats 
consorciades, públiques o privades sense ànim de lucre, seran aprovades anualment 
per acord mutu entre les dues parts.  
ARTICLE 26. Règim de béns. 
26.1. El Consorci podrà tenir patrimoni propi afectat per les finalitats específiques pels 
quals s'ha constituït i comprendrà els béns, les instal·lacions i els objectes adscrits al 
Consorci al moment de la seva constitució i els que adquireixi en el seu futur. 
26.2. Els béns de domini públic i els patrimonials que els ens associats adscriguin al 
Consorci per al compliment de les finalitats d'aquest, conserven la qualificació 
originària. El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels 
seus membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries. 
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26.3. El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus 
membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries. 
CAPITOL VI – PRESTACIÓ DE SERVEIS 
ARTICLE 27. Coordinació i assistència 
Tan el Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan sistemes de coordinació i 
assistència tan amb mitjans tècnics, humans o de serveis per millorar-ne el servei i /o 
activitat. 
ARTICLE 28. Encàrrec de gestió 
28.1. La realització de les competències pròpies del Consorci podran ser 
encarregades a qualsevol de les entitats consorciades.  
28.2. Es podran encarregar al Consorci activitats, funcions i serveis de competència 
de les entitats consorciades si així es millora l’eficiència i s’optimitzen els recursos.  
28.3.L’encàrrec de gestió amb caràcter general es portarà a terme d’acord amb les 
clàusules consensuades i aprovades i sense que això suposi la cessió de la titularitat 
d’aquella competència. 
28.4. El Consorci es constitueix com a mitjà propi instrumental i servei tècnic dels ens 
consorciats en exercici dels objectius i finalitats designades en aquests estatuts. 
CAPÍTOL VII – SEPARACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’ENTITAT 
ARTICLE  29. Causes i procediment de separació 
29.1. Quan una entitat, membre del Consorci, deixi de prestar un servei, d’acord amb 
el previst en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci al qual està 
adherit, el municipi podrà separar-se del mateix. 
29.2. En tot cas, els membres del Consorci se’n podran separar en qualsevol moment 
mitjançant escrit motivat i notificat al Consell Plenari. 
29.3. Una vegada el Consell Plenari hagi rebut l’avís de separació d’alguns dels seus 
membres es reunirà per acordar les corresponents modificacions estatutàries i 
pressupostàries o, si escau, la dissolució. 
ARTICLE 30. Causes i procediment de dissolució. 
30.1. El Consorci es dissoldrà per: 

a) Per disposició legal. 
b) Per Impossibilitat legal o material d'acompliment de les finalitats del Consorci. 
c) Per la separació d’algun dels seus membres, excepte quan la resta d’entitats 

consorciades acordin la seva continuïtat i com a mínim continuïn dues 
Administracions o entitats públiques. 

30.2. La dissolució haurà de ésser acordada pel Consell Plenari per majoria 
qualificada de 2/3 parts dels membres integrants del Consorci i haurà de ser ratificat 
pels òrgans competents dels seus membres. En aquest acord es nomenarà un 
liquidador o comissió liquidadora. 
ARTICLE 31. Liquidació 
31.1. El liquidador o comissió liquidadora calcularà la quota de liquidació que 
correspon a cada membre del consorci, així com les formes i condicions en que tindrà 
lloc el pagament de la quota de liquidació. 
31.2. L’acord de dissolució determinarà la destinació del tot el personal del Consorci, 
respectant tots els seus drets. 
ARTICLE 32. Altres aspectes de separació, dissolució i liquidació  
En tot allò referent a la separació, dissolució i liquidació del Consorci s’aplicarà allò 
establert en els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna del Consorci, serà d'aplicació 
pel funcionament per al funcionament dels seus òrgans el que disposa la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
En el cas que una declaració de Parc Natural d’algunes de les zones gestionades pel 
Consorci preveiés un òrgan de gestió que no fos delegat o assimilat al Consorci, 
aquest prendrà en consideració la seva dissolució i el traspàs de l’activitat i de la part 
proporcional del patrimoni a l’òrgan gestor esmentat. 
En tot allò no previst en aquests Estatuts s'aplicaran les prescripcions contingudes en 
la normativa de règim local aplicable als ens locals de Catalunya i les normatives 
sectorials. 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquests estatuts seran vigents quan hagin estat aprovats pels òrgans decisoris 
competents dels ens consorciats i publicats en el butlletí oficial corresponent." 
 
Tercer. Encomanar al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès 
Natural del Ripollès la realització dels tràmits següents: 
a) Publicació del present acord en el termini de trenta dies hàbils a efectes 

d'al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s'hi formula cap al·legació, 
reclamació o suggeriment, durant el termini d'informació pública, la modificació 
que ara s'aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior. 

b) Publicació al BOP el text íntegre dels estatuts definitivament aprovats, així com 
publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la referència del BOP en 
què s'hagi publicat el seu text. 

c) Remissió d'aquest acord, junt amb els adoptats per la resta de membres del 
Consorci i els estatuts modificats a la Direcció General d'Administració Local a 
efectes d'inscripció de la modificació operada al Registre d'entitats locals de 
Catalunya. 

 
Quart. Inserir els corresponents edictes d'exposició pública i publicació dels text final, 
respectivament al tauler d'edictes de la corporació, als mateixos efectes que els 
assenyalats en l'anterior apartat i pel mateixos terminis. 
 
Cinquè. Notificar el present acord al Consorci per a la protecció i la Gestió dels Espais 
Interès Natural del Ripollès. 
 
16. PLE63/000120/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Xaloc: Acceptació de la delegació acordada per dive rsos ens locals de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i 
renúncia d'una delegació. 

 
La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut diversos acords plenaris de 
delegació, a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que 
preveuen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 7 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals 
de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats. 
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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, i a proposta seva, la Comissió Informativa de Règim 
Econòmic i Noves Tecnologies, hi dictamina favorablement i acorda elevar al Ple la 
proposta d’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar la delegació acordada pel Ple dels ens 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 s’especifiquen: 
 
Ajuntament de CERVIÀ DE TER 
 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE: 

• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
• Taxa cementiri 
• Taxa clavegueram 
• Taxa escombraries 

 
Data del Plenari: 23/10/2014 
 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
23 de gener de 2007 i formalitzada en conveni subscrit en data 9 de febrer de 2007. 
 
Ajuntament de CASSÀ DE LA SELVA 
 

 GESTIÓ LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ 

   Voluntària Executiva 

IBIR/ IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA RÚSTEGA X X X   

IBIU/ IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA URBANA X X X   

IVTM /IMPOST DE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA X X X   
IIVTNU/ IMPOST SOBRE INCREMENT 
DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA X X X   
IAE/ IMPOST D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES X X X   

ICIO/ IMPOST DE CONSTRUCCIONS I 
OBRES X X X   

CONTRIBUCIONS ESPECIALS  X X   
TAXA DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES I GESTIÓ DE 
RESIDUS X X X   

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL X X X   

TAXA PER LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES I FIANCES X X X   
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CORRESPONENTS 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I DE 
L’ARXIU MUNICIPAL X X X   

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 
ABANDONATS O ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT 
A LA VIA PÚBLICA X X X   
TAXA CORRESPONENT A L’ACTIVITAT 
REALITZADA PER L’ÒRGAN 
AMBIENTAL DEL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS EN AQUELLES 
ACTIVITATS SOTMESES A LLICÈNCIA 
AMBIENTAL (Annex II) DINS DEL 
MARC DE LA LLEI 20/2009, DEL 4 DE 
DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I 
CONTROL AMBIENTAL DE LES 
ACTIVITATS X X X   

TAXA D’INGRÉS I PERMANÈNCIA DE 
VEHICLES I ALTRES BÉNS AL DIPÒSIT 
MUNICIPAL X X X   

TAXA RELATIVA A LES LLICÈNCIES 
AUTOTAXIS X X X   

TAXA PER GUALS I ALTRES RESERVES 
DE LA VIA PÚBLICA I PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER AL 
SEU MANTENIMENT, I EXECUCIÓ 
D’OBRES D’INTERÈS PARTICULAR A 
LA VIA PÚBLICA X X X   

TAXA PER L’OBERTURA DE 
SONDATGES O RASES EN TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL 
REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL 
PAVIMENT DE LES VORERES I 
FIANCES CORRESPONENTS X X X   

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 
AMB FINALITAT LUCRATIVA X X X   

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, 
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC,  INDÚSTRIES DEL 
CÀRRER I AMBULANTS, RODATGES 
CINEMATOGRÀFICS I DE PUBLICITAT,  
i ACTIVITATS PRIVADES AMB 
BANDEROLES SITUADES ALS FANALS X X X   

TAXA PER CELEBRACIONS DE 
CERIMÒNIES CIVILS X X X   

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 
RUNES, TANQUES, PUNTALS, X X X   
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ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES 
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE 
QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA X X X   

TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I 
CULTURALS I SOCIALS X X X   

PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A LA 
LLAR D’INFANTS X X X   

PREUS PÚBLICS PER A LA 
UTILITZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS I GAUDI DE 
SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL. X X X   

PREU PÚBLIC PER  LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
D'OBRES EN BENEFICI DE 
PARTICULARS X X X   

PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA D’ART, 
MÚSICA I ALTRES CURSOS X X X   

TAXA PER SERVEIS ESPECIALS PER A 
ESPECTACLES O TRANSPORTS I PER 
TANCAMENTS DE CARRERS 
PROVOCATS PER ACTIVITATS 
LUCRATIVES X X X   

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS CONSISTENTS EN 
L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS, 
CASALS D’ESTIU I ACTIVITATS 
SIMILARS PER PART DE 
L’AJUNTAMENT X X X   

ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC       X 
 
Data del Plenari: 24/11/2014 
 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de 29 
de juliol 2008  i formalitzada en conveni subscrit en data 9 de setembre de 2008. 
 
SEGON. Renúncia de la delegació dels expedients sancionadors, en matèria de 
trànsit, de l’Ajuntament de Puigcerdà. 
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.  
 
17. PLE63/000121/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Xaloc: Aprovació inicial de la modificació dels Est atuts de l'organisme 
autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC). 
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Els Estatuts de l’organisme autònom XALOC van ser aprovats pel Ple de la Diputació 
en sessió de 16 de juliol de 2002 i modificats posteriorment mitjançant acords del Ple 
en dates 15 de juny de 2004 i 19 de febrer de 2008, sessió aquesta última que aprovà 
el text refós (publicat al BOP de Girona núm.44 de 3 de març de 2008). 
 
La Diputació de Girona, així com altres organismes de la resta de diputacions de 
Catalunya, ha subscrit en data 30 d’abril de 2014 un conveni de col·laboració amb 
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), per a la prestació de serveis de recepció i 
registre de declaracions i documentació amb informació de caràcter tributari en les 
oficines dels organismes tributaris de les diputacions. En aquest marc de col·laboració 
interadministrativa, s’està treballant perquè els organismes tributaris de les diputacions 
catalanes puguin col·laborar també en la gestió recaptatòria executiva de deutes 
tributaris i de recursos de dret públic de la Generalitat.  
 
L’article 37 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, 
disposa que “Les Comunitats Autònomes podran delegar competències en les 
Diputacions i encomanar a aquestes la gestió ordinària de serveis propis en les termes 
previstos en els Estatuts corresponents. En aquest darrer supòsit, les Diputacions 
actuaran amb subjecció plena a les instruccions generals i particulars de les 
Comunitats”.  En aquest sentit, l’article  71.6 de la llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableix que “les lleis han de 
regular l'organització de l'Administració de la Generalitat i han de determinar en tot cas 
les formes d'organització i de gestió dels serveis públics” (lletra b). La Llei  26/2010, del 
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, executa el mandat estatutari i, pel que aquí interessa, disposa que les 
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden 
delegar les competències de llur titularitat a altres administracions, i també  poden 
encarregar la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres 
administracions, organismes o entitats públiques (article 116). 
 
Pel que respecta a XALOC, els seus Estatuts no preveuen que en les seves finalitats 
estigui exercir funcions de recaptació de tota classe d'ingressos d’altres 
administracions públiques o dels seus ens dependents, diferents dels ens locals de la 
província de Girona. És per tot això que esdevé necessari adaptar els Estatuts, 
ampliant el seu objecte estatutari i adequant les seves competències i finalitats. 
 
Així mateix, es procedeix a una actualització de determinats aspectes dels Estatuts, 
com és l’actualització de les referències normatives. 
 
Tractant-se d’una modificació estatutària, correspon al Ple de la Diputació, com a 
entitat matriu de l’organisme autònom, la seva modificació, que haurà de seguir els 
mateixos tràmits previstos per a la seva aprovació. Tot això, d’acord amb el que 
preveuen els articles 85  i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
 
En virtut de l’anterior, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves Tecnologies, 
a proposta del Consell Rector de Xaloc, hi dictamina favorablement i eleva al Ple la 
proposta d’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les modificacions que s’esmenten en els Estatuts de 
l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (per acrònim XALOC), aprovat 
el seu text refós pel Ple de la Diputació el 19 de febrer de 2008 (publicat al BOP el 3 
març de 2008). 
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Els articles que es relacionen passen a tenir la redacció següent: 
•Article 1.- Naturalesa i personalitat jurídica 
1. La Xarxa Local de Municipis Gironins, en acrònim “XALOC”, és un organisme 

autònom local  creat per la Diputació de Girona, dotat de personalitat jurídica 
diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al 
compliment  dels seus objectius, que són gestionar les diverses facultats que li 
corresponen en matèria de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació 
de tota mena de tributs i altres ingressos de les entitats locals i d’altres 
administracions i ens de dret públic, així com assessorar els municipis i oferir-los 
assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits 
propis de l’administració local. 

2. L’organisme autònom està adscrit a l’àrea de Presidència de la Diputació de 
Girona. 

3. L’àmbit d’actuació de l’organisme autònom coincideix amb l’àmbit territorial en el 
qual la Diputació de Girona exerceix les seves competències, realitzant les 
activitats que constitueixen les seves finalitats. 

•Article 2.- Règim jurídic  
1. La Xarxa Local de Municipis Gironins “XALOC”, atesa la seva condició, es regirà pels 

presents Estatuts, pel Reglament orgànic de la Diputació de Girona i per les 
disposicions i resolucions dels seus òrgans, així com també per la legislació de 
règim local, i, particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
de Catalunya (aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny); la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya; el RD Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; i 
altres disposicions concordants i de desenvolupament en matèria de règim local. 

2. Així mateix, XALOC es regirà pel seu Reglament orgànic i funcional i per 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Girona. 

3. Altrament, en l’actuació de l’organisme resultaran d’aplicació la Llei General 
Tributària, els Reglaments d’aplicació i la Llei General Pressupostària. 

•Article 5.- Competències i finalitats  
Les competències i finalitats de la Xarxa Local de Municipis Gironins són: 
a) Formar i mantenir els padrons de tributs municipals, amb l’abast i les condicions que 

es convinguin. 
b) Practicar les liquidacions per a determinar els deutes tributaris i altres actes de 

gestió que hagin estat delegats en l’organisme. 
c) Recaptar tota mena de tributs i altres ingressos de les entitats locals i altres ens de 

dret públic de la demarcació de Girona.  
d) Realitzar tasques d’inspecció dels tributs locals, en règim de delegació de funcions, 

o de col·laboració interadministrativa 
e) Assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de 

prestació de serveis, en els àmbits propis de l’administració local i en matèries tals 
com organització, suport jurídic, econòmic-comptable i de recursos humans 

f) Col·laborar en el procés de modernització de les administracions locals i millorar la 
qualificació empleats públics mitjançant l’organització de cursos de formació i 
jornades sobre novetats legislatives i d’altres d’interès municipal. 
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g) Exercir les accions administratives i judicials en defensa i representació de 
l’organisme autònom, i de les entitats locals en aquelles matèries respecte de les 
quals hagin delegat la seva gestió en l’organisme 

h) Oferir suport tècnic als ens locals mitjançant la implantació, manteniment i 
actualització d’un Sistema d’Informació Territorial que aprofiti i gestioni les bases 
cartogràfiques i la tecnologia utilitzada en la gestió tributària cadastral 

i) Col·laborar amb altres Administracions públiques de diferents àmbits territorials en la 
consecució d’una millor i més eficaç prestació dels serveis respectius en matèria 
tributària, recaptatòria i cadastral 

j) Prestar qualsevol altra activitat o servei connex, derivat o necessari per a la millor 
efectivitat dels anteriors 

k) La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic d’altres 
administracions, en virtut de les diverses formes d’actuació i relació entre 
administracions públiques 

•Article 9.- Competències 
Correspon al Consell Rector: 
1) Aprovar el programa d’actuació 
2) Aprovar la memòria de la gestió feta durant l’any 
3) Proposar l’aprovació dels pressupostos i les seves modificacions, d’acord amb les 

respectives Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Girona. 
4) Proposar l’aprovació dels Comptes generals i Inventari de béns 
5) Proposar l’aprovació de la modificació d’Estatuts 
6) Aprovar la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 

retributiu dins dels límits legals, a proposta del President. 
7) Aprovar els criteris de distribució dels complements de productivitat i incentius al 

personal a proposta del President 
8) Aprovar els convenis col·lectius i els acords marc. 
9) Proposar l’aprovació de la modificació del Reglament orgànic i funcional i de 

l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, 
la gestió dels quals s’hagi delegat a la Diputació de Girona. 

10) Proposar l’aprovació de les taxes que, si escau, hagi de percebre XALOC 
11) Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’organisme. 
12) Declarar la nul·litat dels actes dictats pels òrgans de XALOC quan concorrin els 

motius 
previstos a l’article 217 de la Llei General Tributària. 
13) Declarar la lesivitat per a l’interès públic dels actes dictats pels òrgans de XALOC 

en els supòsits previstos a l’article 218 de la Llei General Tributària. 
14) Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies de 

l’organisme autònom, la Llei 7/1985 atribueixi al ple de l’entitat local amb el caràcter 
de delegable i no hagin estat reservades al Ple de la Diputació de Girona o 
assignades a un altre òrgan. 

15) Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent el Consell Rector 
per a la seva contractació 

16) Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades, i l’autorització i la 
disposició de despeses que se’n derivin, incloses les plurianuals. 

17) Aprovar convenis de col·laboració amb altres organismes tributaris, que pertanyin a 
Administracions públiques d’àmbits territorials diferents 

18) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit i de tresoreria 
•Article 18.- Competències i funcions 
Correspon a la Gerència: 
a) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions 

particulars que exigeixi el seu millor compliment 
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b) Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de XALOC de 
conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes 
econòmics, administratius i de gestió 

c) Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de 
plantilla i la relació i la classificació de llocs de treball 

d) Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de 
l’organisme, formular propostes a la Presidència i exercir el control del personal 

e) En matèria de personal, exercir les competències següents: 
1) Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament 
2) Adscriure el personal als diferents llocs previstos a les relacions de lloc de 

treball, tant si suposa mobilitat funcional com geogràfica, i d’acord amb les 
normes de provisió de llocs aprovades 

3) Autoritzar l’assistència a cursos, congressos i altres convocatòries, per formar i 
perfeccionar tot el personal de l’organisme autònom 

4) Autoritzar el pla anual de vacances 
5) Autoritzar la realització d’hores extraordinàries de tot el personal de l’organisme 

autònom 
6) Aquelles altres atribucions no assignades a altres òrgans 

f) En matèria de gestió d’ingressos de dret públic, exercir les competències següents: 
1) Dictar els actes administratius que amb relació a l’exercici de funcions de 

gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic li 
corresponguin, segons el Reglament orgànic i funcional de l’organisme 

2) Autoritzar les transferències de fons des dels comptes de XALOC a les entitats 
delegants per l’import que els correspongui 

3) Autoritzar i donar conformitat, si escau, als informes i als comunicats dirigits als 
ajuntaments i altres entitats, els ingressos de dret públic dels quals gestiona 
l’organisme 

g) Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments 
h) Obrir i cancel·lar tota mena de comptes corrents 
i) En matèria de despeses, l’autorització de les següents: 

1) Les d’assistència, locomoció i dietes que puguin acreditar-se per part del 
personal 

2) Qualsevol altra prèvia delegació del President. 
j) En matèria de contractació: 

1) aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar contractes menors d’obres, serveis, 
subministres o qualsevol altre tipus de contracte establert a la legislació vigent  

2) autoritzar la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
k) Elaborar i elevar, a la consideració del Consell Rector, la memòria anual de gestió de 

l’organisme autònom 
l) Col·laborar amb el President en la convocatòria i fixació de l'ordre del dia de les 

sessions del Consell Rector 
m) Aquelles que li siguin delegades expressament pel seu president 
n) Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern 
•Article 19.- Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern 
1.1 Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d’ingressos de 

dret públic locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu 
davant l’òrgan que els hagi dictat. 

1.2 Contra els actes sobre aplicació i efectivitat d’altres ingressos de dret públic serà 
aplicable el règim d’impugnació que correspongui, segons la normativa aplicable de 
l’ens titular del crèdit.  

2. Contra els actes i els acords relatius a les matèries no incloses al paràgraf primer, 
els interessats podran formular recurs d’alçada davant la Presidència de la Diputació 
de Girona. 
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3. En els supòsits que, per raó d’urgència, la Presidència de la Diputació exerceixi 
competències atribuïdes a òrgans col·legiats de la XALOC, els interessats podran 
formular recurs de reposició potestatiu davant d’aquella Presidència. 
Contra l’acord de ratificació del decret de la Presidència de la Diputació, adoptat per 
l’òrgan col·legiat de l’organisme, els interessats podran formular recurs de reposició 
potestatiu.” 

 
SEGON. Sotmetre a informació pública el present acord i les modificacions efectuades 
en els Estatus de XALOC durant un termini de trenta dies, mitjançant l’exposició al 
tauler d’anuncis de l’organisme autònom i la inserció al BOP de Girona. Les 
modificacions s’entendran aprovades definitivament si en aquest termini no es formulen 
reclamacions ni al·legacions. 
 
TERCER. Publicar les modificacions dels Estatuts, una vegada s’hagi produït la seva 
aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la Província, i inserir-ne una referència al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Facultar el President de la Diputació per al desplegament del present acord i 
per a la formalització de la documentació que sigui necessària. 
 
18. PLE63/000122/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Xaloc: Aprovació de la modificació de la relació de  llocs de treball de 
XALOC. 

 
El Gerent de Xaloc ha emès informe en data 3 de desembre de 2014, relatiu a la 
modificació de la relació de llocs de treball de l’organisme, que es transcriu a 
continuació: 
“ ANTECEDENTS 
El Consell Rector de XALOC va acordar en sessió de 11 de novembre de 2014, 
aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’organisme i elevar-la 
al Ple de la Diputació per a la seva ratificació. Així mateix, també va aprovar la 
modificació de l’organigrama, atenent a les modificacions introduïdes en la relació de 
llocs de treball. 
Per la seva part, el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el passat 18 de novembre 
de 2014, va ratificar la modificació de la RLT esmentada, restant actualment pendent 
de publicació per sotmetre-la a exposició pública. 
La modificació que ara es planteja respon a dos motius: 
1)Esmena d’errors materials 

En la documentació obrant a l’expedient s’observa que s’ha produït dos errades 
materials que afecten al lloc de treball amb codi 1.007, Subaltern, consistents en el 
següent: 
a) en el quadre-resum no es recull la quantia del complement específic, quan en 

realitat està degudament prevista en el pressupost per a 2015, tot corresponent 
un complement específic de 4.468,38€ 

b) en la forma de provisió, no es recull que està reservada a persona amb 
discapacitat, tal com s’assenyala en els antecedents del mateix acord 
d’aprovació, per tal d’assolir el 2% dels efectius totals de l’organisme reservat a 
persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent (DA dinovena de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública). 

L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques, preveu que “Les administracions públiques podran, així 
mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les 
errades materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.” És per això, que 
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es proposa que l’òrgan competent esmeni l’errada material observada respecte a 
aquest lloc de treball. 

2)Modificació d’un lloc de treball 
El nou organigrama aprovat crea l’Àrea de serveis econòmics, que aconsella una 
reorganització d’efectius per a una millor optimització dels mateixos. En aquest 
sentit, es proposa modificar una de les places del lloc de treball de tècnic mig de 
tresoreria per crear un lloc de treball de tècnic mig de comptabilitat, amb 
dependència orgànica de l’Àrea de  serveis econòmics, i sota les directrius de la 
Intervenció. 
La funció principal d’aquest lloc de treball seria donar suport a la intervenció de fons 
de l’organisme en les competències relatives a la gestió comptable i pressupostària 
que es concreten, entre d'altres, en les tasques següents: 
1. Tramitar els procediments comptables de XALOC referits a:  

• Despesa, encarregant-se de la confecció dels documents comptables, sota 
les directrius de la Intervenció de l’organisme. 
•  Ingressos, encarregant-se de la confecció dels documents comptables, sota 
les directrius de la Intervenció de l’organisme. 
•  Operacions no pressupostàries, encarregant-se de la confecció dels 
documents comptables, sota les directrius de la Intervenció de l’organisme. 

2. Aplicar la comptabilitat dels recursos d’altres ens, referent als aspectes següents: 
•Comptabilització i revisió de la integritat dels fitxers de càrrega de les 

devolucions d’ingressos i tramitació de les propostes de pagament de les 
mateixes 

•comptabilització i revisió de les compensacions d’ingressos. 
•Comptabilització i revisió de la integritat dels fitxers de càrrega de la 

recaptació dels ajuntaments. 
•Tramitació de les propostes de pagament de les liquidacions mensuals als 

ajuntaments. 
•Tramitació i comptabilització de les propostes de pagament a compte de la 

recaptació dels ajuntaments. 
•Suport en el tancament de l’exercici, en el referent a la conciliació entre les 

dades emmagatzemades en l’aplicatiu informàtic de recaptació i el de 
comptabilitat en concepte de recursos gestionats durant l’anualitat. 

•I en general, d’altres similars que li siguin atribuïdes referent a la matèria. 
3. Elaborar informes que li són requerits sobre la gestió comptable, pressupostària i 
financera que resultin necessaris per la gestió de XALOC, així com d'aquells altres 
que siguin d'interès per la presidència i/o gerència de XALOC. 
4. I, en general, altres similars que li siguin atribuïdes. 

La modificació que es proposa, doncs, no suposa ni un increment d’efectius ni de la 
despesa, sinó una reorganització dels efectius existents en exercici de la potestat 
d’organització que reconeix l’ordenament jurídic a l’administració per a la millor 
consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i la eficiència en la utilització dels 
recursos que disposa.  
Per tant, atesos els arguments exposats i un cop efectuada la corresponent negociació 
amb els òrgans de representació del personal, d’acord a l’establer en l’article 37 de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril), S’INFORMA 
FAVORABLEMENT la necessitat de la modificació de l’actual Relació de Llocs de 
Treball en el sentit exposat, de manera que, un cop introduïdes les modificacions la 
RLT de XALOC quedi configurada de la manera següent: 
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FONAMENTS DE DRET 
1) Article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que 

estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització a 
través de relacions de llocs de treball o altres instruments similars. 

2) Articles 29 i següents 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. 

3) Article 37 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril), que 
preveu que seran objecte de negociació amb els òrgans de representació del 
personal la determinació de retribucions complementàries dels funcionaris, els 
criteris generals sobre classificació dels llocs de treball i els plans i instruments de 
planificació dels recursos humans, excepte les decisions que afectin a les potestats 
d’autoorganització de l’Administració. 

4) Article 9.6) dels Estatuts de XALOC, que disposa que el Consell Rector és l’òrgan 
competent per aprovar la Plantilla i la Relació de llocs de treball. 

5) Article 85 bis, lletra e) de la Llei 7/1985, de 2’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 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.” 

 
En virtut de tot l’anterior, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies, a proposta del Consell Rector de Xaloc, hi dictamina favorablement i 
eleva al Ple la proposta d’acord següent: 
 
Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de XALOC en els termes 
següents: 

 
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, CULTURAL I D'ACCIÓ SO CIAL 
 
19. PLE63/000035/2014-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. L ocal, Cultural i d'Acció 

Social ; Comunicació Cultural (021): Aprovació inicial de l es bases 
específiques reguladores de subvencions per al Fome nt de Produccions 
Editorials per l'anualitat 2015. 

 
De conformitat amb allò previst per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament 
de l'esmentada Llei 38/2003, i l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s'han elaborat les bases específiques en matèria de produccions editorials. 
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Vist l'informe del Centre Gestor i els visats de la Secretaria General i d'Intervenció; la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, Cultural i d'Acció Social, hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple de la Diputació que adopti l'acord següent: 
 
Primer Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al 
foment de produccions editorials, el text de les quals es transcriu a continuació:  
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT 
DE PRODUCCIONS EDITORIALS  
1.Objecte 
Aquestes bases tenen com a objecte fixar i regular el procediment per a la sol·licitud, 
concessió, justificació i cobrament de les subvencions que, en concepte de 
transferències corrents, dins l’àmbit de la seva competència i pel que fa al foment de 
les produccions editorials d’interès local i/o supramunicipal, atorgui la Diputació de 
Girona. 
Són objecte d’aquestes subvencions les produccions editorials en llengua catalana,  
publicades en suport paper o en suport electrònic, de temàtica territorial i/o d'autors 
de les comarques gironines, i que compleixin els requisits següents: que tinguin un 
mínim de 49 pàgines, excloses les cobertes, i que siguin comercialitzables a través 
dels canals habituals de venda de llibres. 
En queden excloses les publicacions que siguin objecte d’atenció mitjançant conveni, 
subvenció de caràcter nominatiu o en altres línies específiques de la Diputació de 
Girona. 
2. Naturalesa i procediment de concessió 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes 
previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació o en aquestes bases. No generen cap dret per a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  El 
procediment de concessió és el de convocatòria pública i concurrència competitiva, 
mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin i establint una prelació 
d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
3.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases: 
a) els editors (persones físiques i jurídiques) 
b) les organitzacions  no lucratives.  
No poden optar a aquestes subvencions: les administracions i entitats públiques, les 
empreses públiques, les mancomunitats, comunitats i/o associacions de municipis o 
consorcis públics amb participació municipal, les persones físiques i jurídiques 
contractades per gestionar produccions editorials impulsades pels ens locals, les 
confessions religioses, els partits i associacions polítiques, sindicats, coalicions 
electorals, grups municipals i altres estructures d’ordre similar, les associacions de 
pares i mares, i altres entitats d'ordre similar, i les fundacions. 
4.Despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, 
responguin a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases, i que corresponguin a 
edicions publicades durant l'any de la convocatòria corresponent. 
Són conceptes subvencionables les edicions en llengua catalana, editades en suport 
paper o en suport electrònic, que abastin qualsevol de les disciplines del coneixement 
i que compleixin els requisits següents: 
1. Tenir un mínim de 49 pàgines, excloent les cobertes. 
2. Ser comercialitzats a través dels canals habituals de venda de llibres. En el cas 
d'edició electrònica, que es posin a la venda des de portals que en permetin o bé la 
descàrrega o bé la consulta en línia. 



 
 
  
 
 

69 
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 

Queden excloses de subvenció les edicions compreses en els supòsits següents: 
a) Les revistes o publicacions periòdiques. 
b) Els llibres d’ensenyament. 
c) Els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb edició limitada i numerada. 
d) Les obres editades en fascicles o en fulls no relligats o canviables, i 
permanentment actualitzades. 
e) Les obres que només siguin assequibles als respectius socis o adherits, i les 
editades expressament per a la venda a terminis. 
f) Les obres plurilingües en què el text no sigui majoritàriament en català. 
g) Els catàlegs d’exposicions el contingut literari dels quals sigui part minoritària del 
conjunt. 
h) Els suplements de publicacions i les publicacions que es comercialitzin 
principalment de forma condicionada a l’adquisició d’una altra. 
Aquests supòsits són enumeratius i ampliables. Tanmateix, la Comissió Qualificadora 
podrà reconsiderar, si escau, els supòsits establerts, ateses raons d'oportunitat. 
5.Sol·licituds 
Les empreses editorials podran presentar un màxim de dues sol·licituds de 
subvenció. 
La resta de sol·licitants (entitats sense ànim de lucre i editors no dedicats 
professionalment a l'activitat editorial)  podran presentar una única sol·licitud de 
subvenció. 
Per a un mateix títol que es publiqui simultàniament en suport paper i en suport digital 
no es podran presentar dues sol·licituds diferents. 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini que estableixi la 
corresponent convocatòria anual i mitjançant el model normalitzat que es troba al web 
de la Diputació de Girona (Model de sol·licitud de subvenció: Subvencions per al 
foment de produccions editorials), a través de les modalitats següents: 
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: Per mitjà del lloc “Presentació de sol·licituds de 
subvencions en línia” accessible des del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
Cal signar la sol·licitud mitjançant alguna de les signatures admeses a l'article 14 de 
l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de la Diputació de Girona. 
PRESENTACIÓ CONVENCIONAL: Cal presentar la sol·licitud al Registre General de 
la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), o per qualsevol dels 
mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
En el cas de presentació telemàtica, la documentació complementària es pot 
presentar al Registre General de la Diputació o per qualsevol dels mitjans que preveu 
la Llei 30/1992, en el termini dels 3 dies hàbils següents a la data en què s’ha signat 
electrònicament la sol·licitud. Si l’últim dia coincideix amb dissabte, serà el dia hàbil 
següent. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o en l’aportació de documentació requerida, 
sense perjudici d’allò establert en el paràgraf anterior, s’ha de realitzar, després del 
requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils 
des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entendrà que la persona interessada ha desistit 
de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes 
previstos en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. Si l’últim dia de la presentació de la 
documentació complementària o d’esmena de defectes coincideix amb dissabte, el 
termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement de les 
bases i de la convocatòria corresponent. 
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Les dades de caràcter personal i proporcionades pels sol·licitants s'incorporaran al 
fitxer creat per la Diputació de Girona per deixar constància de l'entrada i sortida de 
documents a efectes legals i seguiment d'actuacions. En qualsevol moment els 
interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
adreçant-se a la Diputació de Girona. Pujada de Sant Martí, núm., 4-5, Girona 
(CP17004)  
6.Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents: 
a) L’interès de l’edició en l’àmbit territorial: fins a 10 punts. 
b) La valoració de l’experiència i la trajectòria editorial dels sol·licitants: fins a 5 punts. 
c) Els projectes editorials que tinguin continuïtat, en forma de col·leccions o 
produccions seriades: fins a 5 punts. 
d) Les edicions relacionades amb commemoracions o efemèrides d'interès cultural, o 
que divulguin els valors naturals, socials i històrics dels municipis: fins a  5 punts 
e) La reedicions que suposin la recuperació d'obres actualment difícilment trobables: 
fins a 5 punts. 
Per poder optar a les subvencions les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima 
de 15 punts. 
7. Finançament i import de la subvenció 
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries del centre gestor de Comunicació Cultural, de l’estat 
de despeses de la Diputació, i per l’import màxim que assenyali la convocatòria 
corresponent. 
El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis, ja que aquestes subvencions 
són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En qualsevol cas, 
conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no poden excedir el cost 
total de la inversió. 
Cada sol·licitud serà avaluada d'acord amb els criteris de valoració establerts. Atesa 
la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta en la convocatòria, es concreta l'import de la subvenció, que s'estableix en 
un màxim del 30% del pressupost presentat i que en cap cas superarà l'import de 
2.000 €.  
8.Instrucció de l’expedient 
La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon al 
Servei de Comunicació Cultural de l'Àrea de Cooperació Local, Cultural i d'Acció 
Social, sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. 
La proposta de resolució l'elabora la Comissió Qualificadora. La Junta de Govern de 
la Diputació de Girona és l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no 
regulada expressament per aquestes bases. Es prendrà un sol acord per resoldre la 
convocatòria. 
9. Composició de la Comissió Qualificadora 
President/a: 
El/la diputat/ada ponent de la Comissió Informativa de Cultura 
Vocals: 
El diputat/da de Cooperació Cultural  
El/la cap del Servei de Comunicació Cultural 
El/la cap de Cooperació Cultural 
Secretari/a: 
El/la responsable de gestió 
10. Termini de resolució i notificació 
La Junta de Govern ha d’adoptar la resolució corresponent en el termini màxim de sis 
mesos que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, sense 
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perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució ha de ser 
notificada a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de 
deu dies comptadors des de la data en què s’aprovi la resolució. 
11. Acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà acceptada la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que li siguin d'aplicació. 
12. Justificació 
La justificació de la subvenció s'haurà de formalitzar mitjançant la presentació del 
compte justificatiu normalitzat que es troba disponible en la web de la Diputació.  
El termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de 
l’any de l'aprovació de la convocatòria corresponent. D'acord amb allò que estableix 
l'article 28 de l'Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, el 
beneficiari pot presentar sol·licitud de pròrroga del termini de justificació que en cap 
cas no podrà excedir de la meitat d'aquest. La sol·licitud de pròrroga s'haurà de 
presentar formalment abans de la finalització del termini concedit a l'efecte, mitjançant 
el model normalitzat de pròrroga de subvencions. Les peticions de pròrroga 
s'entendran concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 
Els beneficiaris hauran de justificar com a mínim l’import de la subvenció concedida. 
Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es 
mantindrà en la quantia. D’altra banda, si la justificació és inferior a l'import de a 
subvenció concedida, es lliurarà l'import que es justifiqui. La Diputació es reserva el 
dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de les despeses justificades. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació. 
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a lliurar al Servei de Comunicació 
Cultural de la Diputació de Girona sis exemplars de l’obra subvencionada en el cas de 
llibres impresos. 
13.Pagament 
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, es procedirà 
per part de la Diputació a efectuar els pagaments totals o parcials de l'import atorgat 
en proporció als justificants de la despesa que es presentin. No s'efectuaran 
pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte justificatiu. 
14.Compatibilitat de les subvencions 
Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat (procedents de qualsevol administració 
o ens públic o privat), nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, 
excepte amb els ajuts que per al mateix projecte s’obtinguin de la Diputació de Girona 
o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació. La suma de les subvencions 
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas pot superar el cost total de 
l’activitat subvencionada. 
15.Reformulació de sol·licitud i canvis de destinació 
Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Junta de Govern, els 
peticionaris podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent 
acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de 
les sol·licituds. 
16. Modificació i nul·litat 
No es podrà fer cap canvi de destí de la subvenció concedida. 
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Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions s'estarà a 
allò que disposa l'article 22 de l'ordenança de Subvencions de la Diputació de Girona. 
17.Invalidesa, revocació i reintegrament 
Els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides 
seran tramitats pel Servei de Comunicació Cultural, i correspondrà a la Junta de 
Govern d'aquesta Diputació l'adopció dels acords de revocació o reintegrament. 
18.Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
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 i a qualsevol altra actuació 
de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que sigui 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 
19.Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en l'edició subvencionada, així com en els actes de difusió que 
se'n derivin. 
20.Obligacions del beneficiari 
a) Dur a terme l’edició subvencionada d’acord amb el projecte presentat. Qualsevol 
canvi en el projecte o en el calendari presentat, s’ha de notificar per escrit a la 
Diputació de Girona, la qual valorarà la modificació i la podrà acceptar si no comporta 
canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i de les condicions 
que s’estableixen en aquestes bases. La Diputació comunicarà per escrit la seva 
acceptació o no-acceptació. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats 
poden fer que es consideri que la persona beneficiària ha incomplert les condicions, la 
qual cosa pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l'edició i el compliment de la finalitat que determinen  la concessió o el gaudi de la 
subvenció. 
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan concedent, si 
escau, i a qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la 
informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 
d) 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. 
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al 
beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics 
exigits per les bases reguladores específiques. 
f) 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. 
g) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en l'edició 
subvencionada, així com en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió de l'edició que 
sigui objecte de subvenció. Notificar al Servei de Comunicació Cultural, amb un mes 
d’anticipació, si és possible, les dates de les presentacions públiques de les edicions 
subvencionades. La notificació es farà per correu electrònic a l’adreça: 
comunicaciocultural@ddgi.cat. 
h)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l'actuació de la subvenció. 
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21.Règim jurídic 
En tot allò no previst en aquestes bases és aplicable l'Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i la resta de normativa d'aplicació en matèria de subvencions. 
22. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona. 
23. Informació 
El centre gestor de Comunicació Cultural facilitarà assessorament i orientació a 
tothom qui ho sol·liciti. El text de les bases i el model de sol·licitud normalitzat 
s’exposaran al web de la Diputació de Girona. 
24. Vigència 
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. 
Disposició addicional  
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les 
bases o, una vegada aprovades definitivament, s’hi interposi recurs, el president de la 
Diputació de Girona serà l’òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els 
recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent. En el 
cas que la resolució de les al·legacions impliqui la modificació del text de les bases, 
es procedirà a la suspensió de la tramitació de la convocatòria. 
Disposició derogatòria 
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma 
anterior, de rang igual o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes. 
Disposició final 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i seran vigents fins que se n'acordi 
modificació o derogació.” 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, pel termini de vint dies hàbils, mitjançant 
anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler 
d'anuncis de la Corporació i referència en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es formulin 
al·legacions i/o reclamacions les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de  procedir a 
l'execució del present acord i en especial per ordenar la publicació íntegra de les 
bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, si cal, 
d'acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
20. PLE63/000036/2014-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. L ocal, Cultural i d'Acció 

Social ; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modi ficació de les 
bases reguladores del subvencions del Fons de Coope ració Econòmica i 
Cultural 2013-2015 

 
En el present exercici de 2014, mitjançant acords del ple del dies 28 de gener i 18 de 
febrer,  es varen aprovar 2 annexes a les bases reguladores de subvencions del Fons 
de  Cooperació Econòmica i Cultural 2013-2015. El primer annex creava un fons 
addicional de 220.000,00€ destinat als municipis de menys de 500 habitants. En el 
segon annex s’aprovava un fons addicional de 500.000,00€ destinat a tots els 
ajuntament, garantint una subvenció mínima de 25.500,00€ en concepte de fons de 
subvencions. 
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Amb la finalitat de mantenir aquells dos fons addicionals en el proper exercici de 2015 
i dotar el fons de subvencions de l’any 2015 amb un import total de 11.720.000,00€, 
es proposa modificar les bases del fons de subvencions en el sentit d’incorporar l’any 
2015 en les modificacions de les bases aprovades l’any 2014.  
 
D'acord amb aquests antecedents, vista la diligència de la Secretaria General i la 
fiscalització de la Intervenció de Fons, d’acord amb la Instrucció de control intern de la 
Diputació aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de maig de 2014, la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, Cultural i d'Acció Social hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores 
de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, afegint l’any 2015 en 
els annexes I i II, que tindran el nou següent redactat:  
 
Annex I) “FONS ADDICIONAL DELS ANYS 2014 I 2015 DESTINAT ALS 
AJUNTAMENTS DELS MUNICIPIS  AMB MENYS DE 500 HABITANTS. 
En els anys 2014 i 2015 als ajuntaments dels municipis amb menys de 500 habitants 
se'ls assignarà una quantitat addicional a la prevista en la base 5ena. i que serà 
equivalent a la subvenció que els corresponia l'any 2013 en aplicació de les bases i 
convocatòria de subvencions als ajuntaments de menys de 500 habitants per 
despeses corrents o d'inversió per a la construcció, reparació, conservació i 
manteniment. 
Les quantitats addicionals assignades seran les següents: 
 
ALBANYÀ 5.436,00 
ARGELAGUER 2.472,00 
BEUDA 2.845,00 
BIURE 1.886,00 
BOADELLA I LES ESCAULES 1.949,00 
BOLVIR 2.319,00 
BRUNYOLA 3.472,00 
CABANELLES 3.928,00 
CAMPELLES 1.998,00 
CANTALLOPS 2.549,00 
CISTELLA 2.683,00 
COLOMERS 1.505,00 
CRESPIÀ 1.975,00 
DAS 2.040,00 
ESPINELVES 2.076,00 
ESPOLLA 3.847,00 
ESPONELLÀ 2.660,00 
FOIXÀ 2.447,00 
FONTANALS DE CERDANYA 3.308,00 
FONTANILLES 1.603,00 
GARRIGÀS 2.674,00 
GARRIGOLES 1.631,00 
GER 3.509,00 
GOMBRÈN 3.302,00 
GUALTA 2.132,00 
ISÒVOL 2.131,00 
JAFRE 2.204,00 
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JUIÀ 2.049,00 
LLOSSES, LES 6.467,00 
MADREMANYA 2.109,00 
MAIÀ DE MONTCAL 2.697,00 
MASARAC 2.089,00 
MERANGES 2.731,00 
MIERES 2.817,00 
MOLLET DE PERALADA 1.441,00 
MOLLÓ 3.664,00 
OGASSA 3.444,00 
ORDIS 2.206,00 
OSOR 4.281,00 
PALAU DE SANTA EULÀLIA 1.459,00 
PALAU SATOR 2.091,00 
PALOL DE REVARDIT 2.832,00 
PARDINES 2.580,00 
PARLAVÀ 2.059,00 
PEDRET I MARZÀ 1.675,00 
PERA, LA 2.435,00 
PLANOLES 2.395,00 
PONTÓS 2.021,00 
QUERALBS 5.456,00 
RABÓS 3.339,00 
REGENCÓS 1.826,00 
RIUDAURA 2.995,00 
RIUMORS 1.715,00 
RUPIÀ 1.660,00 
SALES DE LLIERCA 2.778,00 
SANT ANDREU SALOU 1.476,00 
SANT ANIOL DE FINESTRES 3.846,00 
SANT FERRIOL 3.246,00 
SANT LLORENÇ DE LA MUGA 2.866,00 
SANT MARTÍ VELL 2.243,00 
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR 2.865,00 
SANT MORI 1.616,00 
SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA 1.783,00 
SELVA DE MAR, LA 1.634,00 
SERRA DE DARÓ 1.692,00 
SETCASES 3.469,00 
SIURANA 1.728,00 
SUSQUEDA 3.348,00 
TALLADA D'EMPORDÀ, LA 2.738,00 
TERRADES 2.537,00 
TORRENT 1.653,00 
TOSES 3.789,00 
ULLASTRET 2.028,00 
ULTRAMORT 1.513,00 
URÚS 2.120,00 
VAJOL, LA 1.262,00 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 3.115,00 
VIDRÀ 2.782,00 
VILADAMAT 2.450,00 
VILADASENS 2.049,00 
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VILALLONGA DE TER 4.900,00 
VILAMACOLUM 1.810,00 
VILAMANISCLE 1.475,00 
VILANANT 2.525,00 
VILAÜR 1.433,00 
VILOPRIU 2.117,00 
                       TOTAL 220.000,00 
 
Annex II) “FONS ADDICIONAL DE 500.000,00€ PER ALS ANYS 2014 i 2015  
DESTINAT A TOTS ELS AJUNTAMENTS. 
En els anys 2014 i 2015 es dota el Fons de cooperació econòmica i cultural amb una 
quantitat addicional de 500.000,00€ que es distribuirà assignant un import de 
500,00€ a cada ajuntament de municipis de menys de 2.000 habitants. La quantitat 
restant es distribuirà d'acord amb l'establert a la base 5.c), garantint a tots els 
ajuntaments una subvenció d'un mínim de 25.500,00€. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases específiques 
reguladores de subvencions descrita al punt anterior, pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
al tauler d’anuncis de la Diputació, i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions 
i/o reclamacions, la modificació de les bases quedarà aprovada definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord i en especial per ordenar la publicació íntegra de les 
bases modificades, una vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, si cal, 
d'acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona i als 
centres gestors de Cooperació Cultural i d’Assistència i Cooperació Econòmica. 
 

COMISSIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL 
 
21. PLE63/000042/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Xarxa Viària 

(013): Resolució del recurs de reposició presentat per Importaciones 
Náuticas, SA contra l'acord d'aprovació definitiva del projecte "Millora de 
la intersecció entre l'antiga C-250 i les carretere s a Solius (GIV-6611) i a 
Bell-lloc (GI-V-6613" 

 
El Ple de la Diputació de Girona, de 23 de setembre de 2014, va aprovar 
definitivament el projecte de “Millora de la intersecció entre l’antiga C-250 i les 
carreteres a Solius (GIV-6611) i a Bell-lloc (GIV-6613), amb rehabilitació del elements 
tècnics i funcionals d’un tram de l’antiga C-250”. 
 
L'empresa Importaciones Náuticas, SA, en data 7 de novembre de 2014, va 
interposar recurs potestatiu de reposició contra aquest acord (Registre d'Entrada 
2014-011932). 
 
La lletrada tècnica d'administració del Servei de Xarxa Viària Local, en data 21 de 
novembre de 2014, ha emès l'informe que es transcriu a continuació:  
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"Antecedents 
El Ple de la Diputació de Girona, de 17 de juny de 2014, va aprovar inicialment el 
projecte de “Millora de la intersecció entre l’antiga C-250 i les carreteres a Solius 
(GIV-6611) i a Bell-lloc (GIV-6613), amb rehabilitació del elements tècnics i funcionals 
d’un tram de l’antiga C-250”, el qual va ser sotmès a informació pública durant un 
termini de trenta dies hàbils. 
La Diputació de Girona no té constància de que es presentessin al·legacions durant 
aquest termini. No obstant això, la part recurrent indica que en aquest tràmit 
d’informació pública va presentar a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro un escrit 
d’al·legacions contra el projecte amb les mateixes motivacions que s’especifiquen al 
recurs potestatiu de reposició interposat. La Diputació en té coneixement el dia 13 de 
novembre de 2014 (Registre d’Entrada núm. 1-2014-012074). 
L'empresa Importaciones Náuticas, SA interposa recurs de reposició contra l'acord de 
Ple de la Diputació de Girona, de 23 de setembre de 2014, en el qual s'aprova 
definitivament el projecte. 
Les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública no van ser 
contestades per desconeixement de la Diputació i els motius d’oposició de les 
al·legacions són els mateixos que els del recurs de reposició presentat contra l’acord 
d’aprovació definitiva del projecte. Per això, informo conjuntament en un mateix acte. 
Legislació aplicable 
• Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres. 
• Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el reglament general de 

carreteres. 
• Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de la Diputació de Girona. 
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
• Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats local. 
Els motius d’impugnació de l’acte administratiu que s'al·leguen són els següents: 
- Infracció de l’obligació de contestar a les al·legacions presentades en tràmit 

d’informació pública i vulneració de l’article 86.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. 

- Producció d’un resultat material d’indefensió prohibit pel conjunt de l’ordenament 
jurídic i infracció dels articles 42 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, i article 22 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, que obliguen a respondre 
als administrats. 

- Infracció del deure de l’administració de motivar els seus actes, derivat dels articles 
54 de la Llei 30/1992, de 16 de novembre, i 22 de la Llei 56/2010, de 3 d’agost. 

- Producció d’un acte nul de ple dret en no haver atès el resultat del tràmit 
d’informació pública. 

Aquestes quatre al·legacions motiven l'informe jurídic següent: 
La Diputació de Girona no podia contestar ni motivar les al·legacions presentades ja 
que desconeixia absolutament l'existència d'aquestes, atès que no es va traslladar 
fins el dia 13 de novembre de 2014 (Registre d’Entrada núm. 1-2014-012074). 
Perquè un acte administratiu es pugui considerar nul de ple dret ha de reunir els 
requisits establerts a l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que 
literalment prescriu el següent: 
“1. Els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en els casos 
següents: 
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a) Els que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d’empara constitucional. 
b) Els que dicti un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del 
territori. 
c) Els que tinguin un contingut impossible. 
d) Els que siguin constitutius d’infracció penal o es dictin com a conseqüència 
d’aquesta. 
e) Els que es dictin prescindint totalment i absolutament del procediment establert 
legalment o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la 
voluntat dels òrgans col·legiats. 
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic per part dels 
quals s’adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per a 
la seva adquisició. 
g) Qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de rang legal. 
2. També són nul·les de ple dret les disposicions administratives que vulnerin la 
Constitució, les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, les que 
regulin matèries reservades a la llei, i les que estableixin la retroactivitat de 
disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.” 
Un cop analitzat l’article 62 en cap moment es pot concloure que l’aprovació del 
projecte esdevingui un acte  nul de ple dret, atès que la Diputació no tenia constància 
de l’existència d'aquestes al·legacions i ha respectat en tot moment el procediment 
establert legalment i les normes que contenen les regles essencials per a la formació 
de la voluntat dels òrgans col·legiats per a la seva aprovació definitiva.  
El tràmit d’audiència és definit per la jurisprudència com “de caràcter essencial”, per 
tant, per no causar indefensió al recurrent, analitzo els motius d’oposició de les 
al·legacions presentades en el seu moment i que es reprodueixen en l’escrit 
d’interposició del recurs. 
Per altra banda, els motius d’impugnació de fons que s'al·leguen contra l’aprovació 
definitiva del projecte, tant a les al·legacions del tràmit d’informació pública com al 
recurs de reposició, són els següents: 
1) El projecte no justifica en cap dels seus apartats la necessitat i la conveniència 

d’instal·lar una rotonda al bell mig de l’antiga C-250 i entre les carreteres de Solius 
i Bell-lloc. No es motiva la necessitat de substituir el carril central de 
desacceleració i gir actualment existent per una rotonda, amb els sobrecostos i 
afectacions que tot això comportarà. 

2) No hi ha cap estudi de trànsit i de mobilitat que acrediti la disfunció o insuficiència 
de la solució actual a la cruïlla de carreteres existents. Extrem que implica una 
insuficiència i irregularitat del projecte. 

3) El ramal d’accés a la carretera de Solius de la rotonda projectada està clarament 
desplaçat cap a l’oest, una distància prop de 15 metres i no utilitza l’actual traçat 
de la carretera de Solius en el seu primer tram. Fet que comporta una entrada en 
aquella carretera amb traçat sinuós i doble corba i es tracta d’un traçat arbitrari i 
tècnicament no justificat. 

4) El desplaçament del ramal d’accés cap a l’oest, sense aprofitar la carretera 
preexistent, provoca una afectació de gran superfície en relació a la finca del 
compareixent. Afectació innecessària i no justificada, que arriba a més de 1.127 
m2. 

5) La correcta ubicació de la rotonda i dels ramals hauria d’afectar per igual sòl situat 
a banda i banda de la carretera de Solius i finques de diferents propietaris. 

6) El projecte preveu un excés d’enllumenat públic a la zona, de fins a 16 bàculs de 
llum, a tot el perímetre de la rotonda, ramals d’accessos i parades de bus. Extrem 
que comporta una sobredimensió i un excés de contaminació lumínica 
innecessaris. 

7) No consta cap estudi d’impacte i integració paisatgística de les obres. 
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8) No es defineix cap mesura d’enjardinament amb arbrat de la zona i creació de 
pantalla vegetal arbrada per disminuir els impactes paisatgístics. 

9) No consta la implantació de paviment sonoreductor, per minimitzar i limitar 
l’impacte acústic del pas de vehicles i de l’obra. 

 
D'acord amb aquests antecedents l'enginyer director del Servei de Xarxa Viària Local 
ha emès l'informe tècnic següent: 
La Diputació de Girona ha redactat i tramitat fins a la seva aprovació el projecte 
“Millora de la intersecció entre l'antiga C-250 i les carreteres a Solius (GIV-6611) i a 
Bell-lloc (GIV-6613), amb rehabilitació dels elements tècnics i funcionals d'un tram de 
l'antiga C-250”, que fou aprovat definitivament per acord del Ple en sessió celebrada 
el passat 23 de setembre. 
En data 10 d'octubre es va publicar al BOP de Girona número 194 la relació de béns i 
drets afectats, i en data 31 d'octubre s'ha registrat l'entrada d'un escrit d'al·legacions 
per part de l'empresa Importaciones Náuticas, SA la resposta al qual motiva aquest 
informe  
Abans que res cal posar de manifest que l'al·legant indica que en el tràmit 
d'informació pública, va presentar davant l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro un 
escrit d'al·legacions contra el Projecte amb les mateixes motivacions de l'escrit que 
ens ocupa, del qual la Diputació no n'ha tingut coneixement fins ara. 
Els diferents arguments que s'al·leguen són els següents: 
1. Manca de justificació de la solució amb rotonda: 
La cruïlla que ens ocupa enllaça l'antiga carretera C-250, d'accés al nucli de Santa 
Cristina d'Aro, amb les carreteres GIV-6611, d'accés a Solius, i GIV-6613, d'accés a 
Bell-lloc. 
És a dir és una cruïlla de 4 ramals que actualment té carrils centrals d'espera pels girs 
a l'esquerra provinents de la calçada principal de l'antiga C-250. Com succeeix en 
aquest tipus de cruïlla “en creu” no es poden evitar els conflictes dels girs a l'esquerra 
provinents dels vials laterals, la qual cosa comporta una problemàtica que perjudica 
tant a la seva capacitat com a la seguretat viària del nus. 
Les úniques solucions que resolen aquesta situació són els enllaços o les rotondes. Al 
tractar-se de vies locals s'ha optat per una rotonda de diàmetre exterior superior als 
40m, que permet un doble carril de 8m en total, la qual cosa donarà solució a les 
demandes punta que es poden produir alhora que augmentarà considerablement la 
seguretat viària del conjunt. 
Per altra part cal indicar que l'actuació ve provocada per la futura integració del tram 
de l'antiga carretera C-250 a la xarxa viària local que gestiona la Diputació, i les obres 
projectades rehabiliten tots els seus elements funcionals. No tindria cap coherència 
deixar el nus com està i no posar-lo al mateix nivell de seguretat i capacitat que la 
resta del tram. 
2. Traçat del ramal d'accés a Solius i afectació de la propietat del compareixent: 
S'al·lega que el traçat del ramal és arbitrari i no justificat, sobretot perquè provoca una 
gran afectació a la finca del compareixent.  
La situació de la rotonda és sempre una solució de compromís per aconseguir que les 
entrades i sortides tinguin la major regularitat possible i la seva separació permeti els 
girs necessaris, és a dir uns radis d'entrada i sortida suficients que facilitin els 
moviments de tot tipus de vehicles. Aquests s'han dissenyat d'acord amb la Instrucció 
per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya. 
Cal dir per altra part que el desplaçament vers llevant de la rotonda projectada, i així 
poder disminuir l'afectació a la propietat del compareixent, tampoc és possible perquè 
provocaria que l'accés des de la carretera de Bell-lloc, que incideix amb un biaix molt 
pronunciat,  tingués una corba amb radi molt baix després d'un tram recte. Aquesta 
solució perjudicaria clarament la seguretat dels seus usuaris. 
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Manifestar, com es fa, que la rotonda hauria d'afectar per igual sòl situat a cada costat 
de la carretera de Solius, invocant l'article 14 de la Constitució Espanyola, sembla 
clarament un despropòsit. Segons aquesta regla no caldria tenir normativa de traçat 
de carreteres, i no caldria projectar amb criteris de trànsit previst, de capacitat 
necessària i de velocitats que els vehicles poden assolir. En definitiva no caldria 
actuar amb l'objectiu d'aconseguir uns traçats coherents que permetin circular amb 
condicions de seguretat i comoditat acceptables. 
Per altra part i atès que la intersecció no és una creu perfecta amb vials que 
incideixen ortogonalment cal adequar el traçat dels vials “inferiors”, que son els 
provinents de Bell-lloc i Solius, per tal de que incideixin radialment amb la rotonda. 
Això es fa utilitzant els majors radis possibles, que hem ajustat al voltant dels 40 m 
precisament per no afectar més terrenys que els indispensables. Si augmentessin 
aquests radis per tal que el nou traçat de la carretera de Solius no fos tant sinuós 
afectaríem encara més superfície del propietari al·legant. 
3. Tràmits i normatives: 
Se'ns indica que no consta cap estudi d'impacte i integració paisatgística, alhora que 
no hi han mesures per disminuir els impactes paisatgístics ni tampoc l'impacte 
acústic.  
El Decret legislatiu. 2/2009 per qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres 
indica en el seu article 15.2 que els estudis informatius, els quals han d'incorporar un 
estudi d'impacte ambiental (art.16.2), no són prescriptius en les actuacions de 
“...millora o modificació d'un nus, intersecció o enllaç existent...”. Tanmateix el lloc 
tampoc té cap protecció mediambiental de cap tipus ni tampoc urbanística que obligui 
a realitzar estudis d'aquesta mena i molt menys incorporar a les obres mesures 
correctives com les que demana. 
4. Enllumenat: 
L'enllumenat projectat pretén que la zona de la rotonda estigui il·luminada un grau 
més que els ramals amb il·luminació com és habitual en aquestes cruïlles, i així 
assegurar la seva visibilitat nocturna. 
Cal dir que s'ha dissenyat d'acord amb l'Ajuntament, i que totes les seves lluminàries 
disposen del corresponent certificat d'emissió lluminosa per sobre el pla horitzontal 
del 0% del flux que aquelles emanen, per tant no hi haurà contaminació lumínica. 
Per tot plegat, des del punt de vista tècnic informo desfavorablement totes les 
al·legacions manifestades i considero que el projecte resol correctament l'objectiu de 
donar solució a la seguretat viària de la cruïlla, alhora que en millora la seva capacitat. 
Per tot el que he exposat, informo desfavorablement sobre les al·legacions 
manifestades i proposo que es desestimin i es ratifiqui l’acord de Ple, de 23 de 
setembre de 2014, d’aprovació definitiva del projecte “Millora de la intersecció entre 
l’antiga C-250 i les carreteres a Solius (GIV-6611) i a Bell-lloc (GIV-6613), amb 
rehabilitació del elements tècnics i funcionals d’un tram de l’antiga C-250”. 
 
Per tot això, d’acord amb el que indiquen els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010, 
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; l’article 
235 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 els articles 37 i 303 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, i de conformitat amb el Decret legislatiu 20/2009, de 25 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, la Comissió Informativa d’Acció 
Territorial hi dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l'acord següent: 
 
PRIMER. Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per l’empresa 
Importaciones Náuticas, SA contra l’acord d’aprovació definitiva del projecte de 
“Millora de la intersecció entre l’antiga C-250 i les carreteres a Solius (GIV-6611) i a 
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Bell-lloc (GIV-6613), amb rehabilitació del elements tècnics i funcionals d’un tram de 
l’antiga C-250”. 
 
SEGON. Ratificar l'acord d'aprovació definitiva del projecte de “Millora de la 
intersecció entre l’antiga C-250 i les carreteres a Solius (GIV-6611) i a Bell-lloc (GIV-
6613), amb rehabilitació del elements tècnics i funcionals d’un tram de l’antiga C-250” 
. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l'empresa Importaciones Náuticas, SA. 
 
 
 
22. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
 
 
 
23. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
El senyor President aixeca la sessió a les <...> del contingut de la qual, com a 
Secretari, CERTIFICO. 
 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Giraut i Cot Jordi Batllori i Nouvilas 


