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PRE-ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE  
DE 23 DE SETEMBRE DE 2014 

 
 
 

NÚM.: 59 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 23 de setembre 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 Arbonés 
Diputats/des que excusen:  
 



 
 
  
 
 

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

 

2

 
ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

anterior, que va tenir lloc el 22 de juliol de 2014. 
2. Decrets corresponents als mesos de juliol i d’agost de 2014. 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 

PLE59/000013/2014-PPRES; Proposta Presidència; Resolució d'1/8/2014. 
Designar representants de la Diputació a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Girona i a la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya. 
Resolució de 25/8/2014. Aprovar les bases de participació al II Concurs dels 
Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació. 

4. Informació de la Presidència. 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIO DE REGIM ECONOMIC I NOVES TECNOLOGIES 
5. PLE59/000079/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 

Promoció Econòmica (015): Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci de 
Vivers d'Empreses Territorials de la demarcació de Girona. 

6. PLE59/000080/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit CM 
3SC 1/2014 del pressupost de l'organisme autònom Conservatori de Música 
Isaac Albéniz 

7. PLE59/000081/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Intervenció (010): Aprovació inicial dels expedients de crèdit extraordinari DG 
3CE 10/2014 i de transferència de crèdit DG 3TC 3/2014 del pressupost de la 
Diputació de Girona de l'exercici 2014 

8. PLE59/000086/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Intervenció (010): Aprovació definitiva del compte general de la Diputació de 
Girona de l'exercici 2013 

9. PLE59/000082/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Tresoreria (011): Informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de lluita contra la morositat en les operacions comercials 

10. PLE59/000084/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Secretaria General (005): Aprovació de la classificació de les entitats vinculades 
o dependents de la Diputació de Girona. 

11. PLE59/000085/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; Xaloc: 
Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos 
de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, CULTURAL I D’ACCIÓ SOCIAL 
12. PLE59/000021/2014-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. Local, Cultural i d'Acció 

Social; Acció Social (022): Aprovació de les bases i la convocatòria de 
subvencions a ajuntaments i entitats per a projectes d'interés públic en l'àmbit 
de l'atenció social i la sensibilització. 

13. PLE59/000023/2014-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. Local, Cultural i d'Acció 
Social; Cooperació Esportiva (026): Aprovació de les bases específiques i de la 
convocatòria reguladores de subvencions als centres educatius, en el marc del 
Programa "Neda a l'escola", d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats 
motrius en el medi aquàtic 

14. PLE59/000024/2014-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. Local, Cultural i d'Acció 
Social; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificació i aprovació 
bases complementaries del Programa Específic de la Diputació de Girona 
PUOSC 2013-2017 

COMISSIÓ D’ACCIÓ TERRITORIAL 
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15. PLE59/000025/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Medi Ambient (014): 
Aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions als consells comarcals 
de la demarcació de Girona, Cerdanya i Osona, per al finançament dels serveis 
de comptabilitat energètica que presten als ajuntaments 

16. PLE59/000026/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Medi Ambient (014): 
Aprovació d'uns convenis per participar en un "Projecte Clima" pilot del fons de 
carboni per a una economia sostenible (FES-CO2), amb els Ajuntaments 
d'Arbúcies, de Bolvir, de la Vall d'en Bas, de Navata, de Setcases i de Torroella 
de Montgrí. 

17. PLE59/000027/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Xarxa Viària (013): 
Aprovació definitiva del projecte "Millora de la intersecció entre l'antiga C-250 i 
les carreteres a Solius (GI-V-6611) i a Bell-lloc (GI-V-6613) amb rehabilitació 
dels elements tècnics i funcionals d'un tram de l'antiga C-250". Acceptació de 
terrenys. Inici de l'expedient expropiatori. 

18. PLE59/000029/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Xarxa Viària (013): 
Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Massanes per a la cessió a 
la Diputació del camí Riuclar, des de la GI-555. 

19. PLE59/000030/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Xarxa Viària (013): 
Aprovació del text del conveni amb els Ajuntaments de Santa Cristina d'Aro i 
Castell-Platja d'Aro per a la cessió a la Diputació del camí de Santa Cristina 
d'Aro a Castell d'Aro. 

20. PLE59/000031/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Xarxa Viària (013): 
Aprovació del text del conveni amb Ajuntament de Castelló d'Empúries per a la 
cessió a la Diputació del camí d'Empuriabrava a Castelló d'Empúries i la seva 
connexió a la C-260. 

21. PLE59/000032/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Xarxa Viària (013): 
Aprovació del text del conveni amb els Ajuntaments de Santa Llogaia d'Àlguema 
i de Vilafant per a la cessió a la Diputació del camí de Santa Llogaia d'Àlguema 
a les Forques (Vilafant). 

22. PLE59/000033/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Xarxa Viària (013): 
Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Begur per a la cessió a 
l'Ajuntament d'un tram de la carretera GI-P-6532, a Aiguablava, i de la GI-P-
6533, a la platja de Fornells. 

23. PLE59/000034/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Xarxa Viària (013): 
Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Cabanes per a la cessió a 
l'Ajuntament d'un tram de la carretera GI-V-6024, de Figueres a Masarac per 
Cabanes. 

24. PLE59/000035/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Xarxa Viària (013): 
Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament del Far d'Empordà per a la 
cessió a la Diputació del camí que enllaça la C-31 i el nucli del Far d'Empordà. 

25. PLE59/000009/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Territorial; Servei programes 
europeus (029): Aprovació de les bases específiques reguladores i de la 
convocatòria 2014 de les subvencions als ajuntaments de la demarcació de 
Girona per cobrir part dels costos de redacció de projectes d'algunes 
convocatòries finançades per la UE. 

26. MOCIONS D’URGÈNCIA 
26.1.   PLE59/000014/2014-PPRES; Proposta Presidència Modificació de la 
Relació de llocs de treball de la Diputació de Girona per 2014 
26.2.   PLE 59/000010/2014-JP; Moció de suport del món local a la convocatòria 
de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

27. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta de la sessió 

ordinària anterior del dia 22 de juliol de 2014. 
 
La corporació ACORDA, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària que va 
tenir lloc el dia 22 de juliol de 2014, prèviament tramesa als senyors diputats i a les 
senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents als mesos de juliol i d'ag ost de 2014.  
 
S'informa dels decrets corresponents als mesos de juliol i d'agost de 2014 numerats 
del núm. 1277 al núm. 1647, ambdós inclosos. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixi n. 

PLE59/000013/2014-PPRES; Proposta Presidència; Reso lució d'1/8/2014. 
Designar representants de la Diputació a la Comissi ó Territorial 
d'Urbanisme de Girona i a la Comissió de Política T erritorial i Urbanisme 
de Catalunya. Resolució de 25/8/2014. Aprovar les b ases de participació al 
II Concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació. 

 
Se sotmeten a la ratificació del Ple les resolucions de la Presidència del tenor 
següent: 
 
• Resolució núm. 1519, d'1 d'agost de 2014.  
"La secretaria general del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya remet escrit en què comunica que el Decret 68/2014, de 20 de maig, pel 
qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la 
Generalitat de caràcter col·legiat, estableix qui ha d’ocupar cadascuna de les 
vocalies. Segons la disposició transitòria cinquena, mentre no s’hagin constituït els 
consells de vegueria, assistirà a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme i a 
les comissions territorials d’urbanisme un representant de les diputacions.  
Per la qual cosa demana la designació de dues persones, una com a titular i l’altra 
com a suplent, per a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i per a la Comissió 
de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya. 
Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim 
local (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local), RESOLC: 
PRIMER. Designar el vicepresident segon senyor XAVIER SOY i SOLER com a 
representant titular de la Diputació de Girona a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona i suplent el vicepresident tercer senyor MIQUEL CALM i PUIG. 
SEGON. Designar el vicepresident tercer senyor MIQUEL CALM i PUIG com a 
representant titular de la Diputació de Girona a la Comissió de Política Territorial i 
Urbanisme de Catalunya i suplent el vicepresident segon senyor XAVIER SOY i 
SOLER. 
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple de la corporació." 
 
• Resolució núm. 1614, de 25 d'agost de 2014.  
"Els programes pedagògics i divulgatius de la Diputació de Girona posen en relació 
els alumnes dels CEIP's i els IES amb els centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni natural i cultural del territori, incorporant valors per 
aconseguir la sensibilització i la responsabilització dels escolars amb el medi ambient 
i els béns culturals, la història i la memòria.  
Per això, la creació d'un concurs de dibuix i pintura pot esdevé una acció 
complementària per a l'alumnat tot propiciant la seva creativitat. 
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En ús de les facultats atorgades en l'apartat b de l'article 34 de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local; l'article 87.3 de la Llei 8/87, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
Vistos informes del centre gestor de Cooperació Cultural, la Secretaria General i la 
Intervenció General, proposem elevar a la presidència la RESOLUCIÓ següent: 
Primer. Aprovar les Bases de participació al II Concurs dels Programes Pedagògics i 
Divulgatius de la Diputació de Girona, com segueix: 
1. Objecte  
Amb aquesta acció es vol dinamitzar l’interès dels alumnes que participen en les 
activitats educatives que promou la Diputació de Girona en el curs 2014-2015. 
2. Categories i premis 
El concurs es divideix en cadascun dels programes pedagògics i s'hi optarà als 
premis següents: 

«INDIKA»                                               «DEL MAR ALS CIMS»                             «TALLERS AMBIENTALS» 
 
Infantil:                                                          Infantil:                                                             Infantil: 
 
Finalista: 600 € + activitat gratuïta          ٭   Finalista: 600 € + activitat gratuïta٭                Finalista: 600€ +activitat gratuïta٭ 
Semifinalista: 300 €                                      Semifinalista: 300 €                                        Semifinalista: 300 €  
 
Primària:                                                      Primària                                                            :Primària: 
 
Finalista: 600 € + activitat gratuïta٭            Finalista: 600 € + activitat gratuïta٭                  Finalista: 600€+activitat gratuïta٭ 
Semifinalista: 300 €    Semifinalista: 300 € Semifinalista: 300 €  
 
Secundària:                                                  Secundària:                                                     Secundària: 
 
Finalista: 600 € + activitat gratuïta٭            Finalista: 600 € + activitat gratuïta٭                   Finalista 600€+activitat gratuïta٭ 
Semifinalista: 300 €                                    Semifinalista: 300 €                                            Semifinalista: 300 €  
 
 .Activitat per al curs escolar següent i amb un cost màxim de 150 €/escola ٭
3. Destinataris 
Hi podran participar els centres educatius que hagin realitzat alguna activitat en el 
marc dels programes «Indika», «Del mar als cims» i «Tallers ambientals». 
L'alumnat podrà concursar presentant un treball artístic o fotografia que representi el 
patrimoni o tema estudiat en l'activitat pedagògica. 
Cada classe haurà d'escollir l'obra que els representarà en el concurs.  
Els treballs han de ser inèdits, és a dir, no poden haver estat premiats en cap 
certamen ni publicats en cap mitjà escrit o informàtic. 
4. Forma i període de presentació 
La presentació dels treballs es farà de forma telemàtica a través del formulari 
específic que estarà disponible en el web dels programes pedagògics 
(http:www.programespedagogics.cat).  
Els centres escolars podran presentar els treballs, en format JPG o PDF, a partir de 
l'1 d'octubre de 2014. Podran participar en el concurs totes les obres que s'hagin 
enviat fins a l'1 de maig de 2015. 
5. Jurat 
El jurat qualificador dels premis estarà constituït com segueix: 
President: El president de l'Àrea de Cooperació Local, Cultural i d'Acció Social. 
Vicepresident: El president de la Comissió d'Acció Territorial. 
Vocals: El diputat de Cooperació Cultural, un docent del Departament de Didàctiques 
Específiques de la UdG, un tècnic dels Serveis Educatius del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el coordinador de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona i la tècnica de Difusió i Acció Cultural. 
Actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, el cap del Servei de Cooperació 
Cultural. 
6. Veredicte 
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El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es comunicarà directament als centres 
guardonats i es publicarà en el web dels programes pedagògics 
(www.programespedagogics.cat). En la valoració es tindrà en compte la qualitat de 
l'obra en relació amb l'edat de l'alumnat. 
L’import del premis, que s'haurà de destinar a fins educatius o a fer millores en 
l'eficiència energètica del centre, serà ingressat en el compte corrent de l'escola 
guanyadora. 
L'acte de lliurament dels premis se celebrarà juntament amb el d'emissió del 
veredicte. La Diputació de Girona es farà càrrec de les despeses de desplaçament de 
l'alumnat des dels centres escolars fins al lloc d'entrega dels premis.  
7. Difusió 
La Diputació de Girona es reserva el dret de seleccionar les millors obres presentades 
per fer-ne difusió o una exposició. També podrà afegir a les reproduccions dels 
treballs els logotips dels programes pedagògics i altres dades de l'ens. 
8. Condicions 
El sol fet de participar en el concurs suposa l'acceptació de les bases i dels drets i les 
obligacions que se'n deriven. La Diputació de Girona es reserva el dret de resoldre 
qualsevol aspecte que no s'hagi previst en aquestes bases. 
9. Informació 
Telèfons 972 18 51 51 / 48 09 
Correus electrònics: patrimoni@ddgi.cat i medi.ambient@ddgi.cat 
Segon. Obrir la convocatòria del II Concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius 
de la Diputació de Girona. 
Tercer. LA convocatòria per un import màxim de VUIT MIL CENT EUROS (8.100,00 
EUR) restarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 
suficient per al finançament en l'exercici pressupostari corresponent als quals s'imputa 
la despesa de les obligacions que se'n derivin. 
Quart. Encomanar al Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, Oficina de 
Difusió i Protocol, la cooperació logística necessària en l'àmbit de llurs funcions. 
Cinquè. Traslladar aquesta resolució a Intervenció de Fons als efectes pertinents. 
Sisè. Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple corporatiu en la propera 
sessió que se celebri." 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor President facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE RÈGIM ECÒNOMIC I NOVES TECNOLOGIES 
 
5. PLE59/000079/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Promoció Econòmica (015): Ratificació de l'acord de  dissolució del 
Consorci de vivers d'empreses territorials de la de marcació de Girona. 

 
La Diputació participa, des de l'any 2007, del Consorci dels vivers d'empreses 
territorials de la demarcació de Girona, juntament amb la Universitat de Girona, 
alguns ajuntaments i consells comarcals, el Departament d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya i altres entitats com la Cambra de comerç, indústria i 
navegació de Sant Feliu de Guíxols, o el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes  tècnics 
de Girona, entre d'altres.  
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El consorci, presidit pel Rector de la Universitat de Girona, té per objecte impulsar els 
vivers d'empresa, orientats a fomentar el caràcter emprenedor dels joves empresaris i 
a incentivar la promoció d'activitats econòmiques. 
 
El consorci ha assolit durant els darrers anys els seus objectius en base a un 
pressupost finançat amb aportacions dels seus membres, entre ells la Diputació i, 
especialment, amb les ajudes obtingudes, procedents de convocatòries tant d'àmbit 
nacional com internacional.  
 
Degut al context econòmic general, recentment el consorci ha deixat d'obtenir ajuda 
aliena i ha vist disminuïts substancialment els seus ingressos, reduint també en  
conseqüència de forma dràstica la seva activitat, de manera que l’entitat ha optat per  
la seva dissolució.  
 
Per altra banda des de l'àrea de Promoció Econòmica s'ha creat un grup de treball 
per fomentar i impulsar la emprenedoria també a través dels vivers de la demarcació, 
majoritàriament dependents o vinculats a entitats locals i, per tant, raons de 
racionalització administrativa fan aconsellable la dissolució de l’entitat.  
 
Vist l’acord de dissolució del Consorci aprovat, per unanimitat, pel Consell Plenari, 
amb el contingut: següent  
“[...] 

1. Que al Consell Plenari extraordinari celebrat el dia 11/07/2014, prèvia 
convocatòria feta de forma estatutària en data 04/07/2014, amb un quòrum 
d’assistència de 11 membres, s’ha acordat, per voluntat unànime dels socis 
assistents, la dissolució del Consorci dels Vivers d’Empreses Territorials de la 
Demarcació de Girona amb efectes de 31 d’octubre de 2014. 

2. Que es produeix el cessament de tots els òrgans de govern i representació. 
3. Que el Consorci atura les seves activitats en aquests moments a tots els 

efectes. 
4. Que es nomena al Sr. Joan Batlle Grabulosa, amb DNI 40277071T, com a 

liquidador del Consorci dels Vivers d’Empreses Territorials de la Demarcació 
de Girona, amb l’encàrrec d’aquest plenari d’ajustar, d’acord amb els patrons 
(Universitat de Girona, Diputació de Girona, i Consell Social de la Universitat), 
que el saldo comptable a la liquidació serà de 0 euros. 

5. Que el material inventariable que queda està obsolet i té poc valor, a excepció 
del mobiliari i, per tant, decideix assignar en primera instància a la Universitat 
de Girona com a dipositari d’aquest material.” 

[...] 
 
Atès que la Diputació de Girona ja ha fet efectius tots els seus compromisos amb el 
Consorci. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 30 dels Estatuts del Consorci, relatiu a la 
dissolució de l’entitat. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de la corporació, el diputat president de l’Àrea 
de Règim Econòmic i Noves Tecnologies proposa a la Comissió Informativa de Règim 
Econòmic i Noves Tecnologies, per a la seva aprovació pel Ple, l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER. Ratificar l’acord de dissolució del Consorci Vivers d’Empreses Territorials de 
la demarcació de Girona, del contingut següent: 



 
 
  
 
 

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

 

8

“[...] 
1. Que al Consell Plenari extraordinari celebrat el dia 11/07/2014, prèvia 

convocatòria feta de forma estatutària en data 04/07/2014, amb un quòrum 
d’assistència de 11 membres, s’ha acordat, per voluntat unànime dels socis 
assistents, la dissolució del Consorci dels Vivers d’Empreses Territorials de la 
Demarcació de Girona amb efectes de 31 d’octubre de 2014. 

2. Que es produeix el cessament de tots els òrgans de govern i representació. 
3. Que el Consorci atura les seves activitats en aquests moments a tots els 

efectes. 
4. Que es nomena al Sr. Joan Batlle Grabulosa, amb DNI 40277071T, com a 

liquidador del Consorci dels Vivers d’Empreses Territorials de la Demarcació 
de Girona, amb l’encàrrec d’aquest plenari d’ajustar, d’acord amb els patrons 
(Universitat de Girona, Diputació de Girona, i Consell Social de la Universitat), 
que el saldo comptable a la liquidació serà de 0 euros. 

5. Que el material inventariable que queda està absolet i té poc valor, a excepció 
del mobiliari, i per tant, decideix assignar en primera instància a la Universitat 
de Girona com a dipositari d’aquest material.” 

[...] 
 
SEGON. Comunicar el present acord al Consorci dels Vivers d’Empreses Territorials 
de la demarcació de Girona, a la Presidència i a la Intervenció de Fons de la 
Diputació. 
 
6. PLE59/000080/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient  de suplement de crèdit 
CM 3SC 1/2014 del pressupost de l'Organisme Autònom  Conservatori de 
Música Isaac Albéniz 

 
El Consell Rector de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz, en 
sessió de 23 de juliol de 2014, ha sol·licitat l’aprovació de l’expedient de suplement de 
crèdit núm. CM 3SC 1/2014, ja que determinades despeses no poden demorar-se fins 
a l’exercici següent i no existeix el crèdit suficient per atendre-les (article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals). 
 
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de 
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, el diputat de la Comissió Informativa de Règim 
Econòmic i Noves Tecnologies proposa a la Comissió que dictamini favorablement i 
proposi al Ple de la corporació l’adopció de l’acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit CM 3SC 1/2014 del 
pressupost de despeses de l’Organisme Autònom Conservatori de Música de Girona, 
finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, i el detall del 
qual és el següent: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
Aplicació Descripció Import 
Prog. Econom.   

324 62300 Adquisició instruments musicals 8.500,00 
    TOTAL 8.500,00 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Concepte Descripció Import 

87001 Aplicació pel finançament de suplements 
de crèdit 8.500,00 

    TOTAL 8.500,00 
 
SEGON. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler 
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu. 
 
7. PLE59/000081/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Intervenció (010): Aprovació inicial dels expedient s de crèdit extraordinari 
DG 3CE 10/2014 i de transferència de crèdit DG 3TC 3/2014 del pressupost 
de la Diputació de Girona de l'exercici 2014 

 
A partir de les sol·licituds presentades, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari 
DG 3CE 10/2014 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona per a 
l’exercici 2014, per atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals).  
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost 
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.  
 
D’altra banda, a partir de les sol·licituds presentades, s’ha incoat l’expedient de 
transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. De conformitat 
amb l’article 40.3 del Reial decret 500/1990, l’òrgan competent per a l’aprovació de 
l’esmentada transferència és el Ple de la Corporació. 
 
Una vegada emesos els informes favorable per part de la Intervenció de Fons, el 
diputat de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves Tecnologies proposa 
a la Comissió que dictamini favorablement i proposi al Ple de la Corporació l’adopció 
de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 10/2014 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona, finançat amb baixa del crèdit 
d’altres aplicacions pressupostàries, segons el detall següent:  
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 
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Org. Prog Eco. 

400 419 46202 Aj. De Llanars – Fira del Cavall del 
Ripollès 1.500,00 

   TOTAL 1.500,00 

 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES APLICACIONS DE DESPESA 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
400 419 48006 Fira del Cavall del Ripollès 1.500,00 
   TOTAL 1.500,00 

 
SEGON. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit entre aplicacions 
de diferent àrea de despesa DG 3TC 3/2014 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Girona, segons el detall següent: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
ALTA 

IMPORT 
BAIXA Org. Prog Eco. 

110 951 47000 Altres ajuts Gabinet de Presidència 8.000,00  

101 491 48003 Al Col·legi de Periodistes de Girona – 
Premis Carles Rahola  8.000,00 

   TOTAL 8.000,00 8.000,00 

 
TERCER. Exposar al públic els expedients de modificació del pressupost aprovats 
inicialment en els apartats anteriors d’aquest acord, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
QUART. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial 
dels expedients de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament 
aprovat. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
CINQUÈ. Publicar, quan els expedients esdevinguin definitius, el pressupost 
modificat, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler 
d'anuncis. 
 
8. PLE59/000086/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Intervenció (010): Aprovació definitiva del compte general de la Diputació 
de Girona de l'exercici 2013 

 
D’acord amb l’establert en la resolució de Presidència de 5 de maig de 2014, la 
Intervenció de Fons ha elaborat el compte general de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2013. 
 
Atès l’establert a l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), la 
Comissió Especial de Comptes, en data 28 de maig de 2014, va informar 
favorablement el Compte General de la Diputació de Girona de l’exercici 2013. El 
compte general i l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’han sotmès a 
informació pública mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona núm. 108, de 6 de juny de 2014, durant el termini de quinze 
dies, per tal que els interessats, durant aquests quinze dies i vuit més, poguessin 
presentar reclamacions, objeccions o observacions.  
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D’acord amb el certificat de la Secretaria General de 9 de juliol de 2014, durant el 
termini d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions, objeccions o 
observacions al compte general i a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, per 
la qual cosa procedeix el tràmit de la seva aprovació definitiva. 
 
Per això, el president de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies proposa a la Comissió que dictamini favorablement i elevi al Ple de la 
corporació l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el compte general de la Diputació de Girona de l’exercici 2013 segons 
detall que a continuació s’exposa: 
 
1. COMPTES ANUALS 

1.1. DE LA PRÒPIA ENTITAT LOCAL 
-  El balanç, amb un actiu i un passiu de 353.315.355,99 €. 
-  El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 

28.385.844,22 €. 
-  L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

• La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 
• Crèdits inicials.............................................................. 113.648.900,00 € 
• Modificacions de crèdit .................................................. 31.822.709,52 € 
• Crèdits definitius .......................................................... 145.471.609,52 € 
• Obligacions reconegudes ............................................ 109.461.347,30 € 
• Pagaments líquids ......................................................... 84.543.871,17 € 
• Obligacions pendent de pagament................................. 24.917.476,13 € 

• La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 
• Previsions inicials ........................................................ 113.648.900.00 € 
• Modificacions de crèdit .................................................. 31.822.709,52 € 
• Previsions definitives ................................................... 145.471.609,52 € 
• Drets reconeguts nets .................................................. 114.161.818,55 € 
• Recaptació neta ........................................................... 110.964.547,52 € 
• Drets pendents de cobrament .......................................... 3.197.271,03 € 

• El resultat pressupostari en termes ajustats és de 24.953.035,27 €. 
- La memòria, integrada pels 22 apartats que estableix la Instrucció del 

model normal de comptabilitat aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 
23 de novembre. 

 
1.2. DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA 

- El balanç, amb un actiu i un passiu de 27.412.157,05 euros. 
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 

3.778.833,74 euros. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 

• Crèdits inicials................................................................ 11.774.200,00 € 
• Modificacions de crèdit .................................................... 2.099.033,17 € 
• Crèdits definitius ............................................................ 13.873.233,17 € 
• Obligacions reconegudes ................................................ 8.289.338,48 € 
• Pagaments líquids ........................................................... 7.024.130,02 € 
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• Obligacions pendent de pagament................................... 1.265.208,46 € 
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 

detall: 
• Previsions inicials .......................................................... 11.774.200,00 € 
• Modificacions de crèdit .................................................... 2.099.033,17 € 
• Previsions definitives ..................................................... 13.873.233,17 € 
• Drets reconeguts nets .................................................... 12.039.729,47 € 
• Recaptació neta .................................................................. 412.085,56 € 
• Drets pendents de cobrament ........................................ 11.627.643,91 € 

c. I el resultat pressupostari ajustat d’import 5.844.008,70 euros. 
- La memòria, integrada pels 22 apartats que estableix la Instrucció del 

model normal de comptabilitat, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 
23 de novembre. 

 
1.3. DE L’ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS 

- El balanç, amb un actiu i un passiu de 70.229.628,60 euros. 
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 

2.031.556,00 euros. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 
• Crèdits inicials.................................................................. 7.753.023,34 € 
• Modificacions de crèdit .................................................... 3.939.437,91 € 
• Crèdits definitius ............................................................ 11.692.461,25 € 
• Obligacions reconegudes ................................................ 7.442.321,57 € 
• Pagaments líquids ........................................................... 7.256.131,11 € 
• Obligacions pendent de pagament...................................... 186.190,46 € 

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 
• Previsions inicials ............................................................ 7.753.023,34 € 
• Modificacions de crèdit .................................................... 3.939.437,91 € 
• Previsions definitives ..................................................... 11.692.461,25 € 
• Drets reconeguts nets ...................................................... 8.742.929,98 € 
• Recaptació neta ............................................................... 8.712.662,82 € 
• Drets pendents de cobrament ............................................... 30.267,16 € 

c. I el resultat pressupostari ajustat d’import 3.118.797,14 euros. 
- La memòria, integrada pels 22 apartats que estableix la Instrucció del 

model normal de comptabilitat, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 
23 de novembre. 

 
1.4. DE L’ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC 

ALBÉNIZ 
- El balanç, amb un actiu i un passiu de 466.414,83 euros. 
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 

11.980,97 euros. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 
• Crèdits inicials.................................................................. 2.425.786,35 € 
• Modificacions de crèdit ......................................................... 47.425,73 € 
• Crèdits definitius .............................................................. 2.473.212,08 € 
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• Obligacions reconegudes ................................................ 2.396.973,07 € 
• Pagaments líquids ........................................................... 2.386.432,59 € 
• Obligacions pendent de pagament........................................ 10.540,48 € 

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 
• Previsions inicials ............................................................ 2.425.786,35 € 
• Modificacions de crèdit ......................................................... 47.425,73 € 
• Previsions definitives ....................................................... 2.473.212,08 € 
• Drets reconeguts nets ...................................................... 2.446.464,76 € 
• Recaptació neta ............................................................... 2.443.623,86 € 
• Drets pendents de cobrament ................................................. 2.840,90 € 

c. I el resultat pressupostari ajustat d’import 56.917,42 euros. 
-  La memòria, integrada pels 22 apartats que estableix la Instrucció del model 

normal de comptabilitat, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de 
novembre. 

 
1.5. DE L’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT FRANCESC EIXIMENIS 
- El balanç, amb un actiu i un passiu de  82.164,56 euros. 
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 

11.026,23 euros. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 
• Crèdits inicials..................................................................... 104.257,00 € 
• Modificacions de crèdit ................................................................. 0,00 € 
• Crèdits definitius ................................................................. 104.257,00 € 
• Obligacions reconegudes ..................................................... 83.174,81 € 
• Pagaments líquids ................................................................ 38.801,77 € 
• Obligacions pendent de pagament........................................ 44.373,04 € 

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 
• Previsions inicials ............................................................... 104.257,00 € 
• Modificacions de crèdit ................................................................. 0,00 € 
• Previsions definitives .......................................................... 104.257,00 € 
• Drets reconeguts nets ........................................................... 94.201,04 € 
• Recaptació neta .................................................................... 94.201,04 € 
• Drets pendents de cobrament ....................................................... 0,00 € 

c. I el resultat pressupostari ajustat d’import 11.026,23 €. 
- La memòria, integrada pels 22 apartats que estableix la Instrucció del 

model normal de comptabilitat, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, 
de 23 de novembre. 
 

1.6. DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL SERVEIS DE MILLORA I 
EXPANSIÓ RAMADERA I GENÈTICA APLICADA 
- El balanç, amb un actiu i un passiu de 1.084.011,92 € 
- El compte de pèrdues i guanys, que dóna una pèrdua  de 125.139,77 €. 
- La memòria. 
- Informe d’auditoria 

 
2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

2.1. DE L’ENTITAT LOCAL 
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- L’acta d’arqueig. 
- Les certificacions de cada entitat financera. 
- La conciliació bancària. 

2.2. DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA 
- L’acta d’arqueig. 
- Les certificacions de cada entitat financera. 
- La conciliació bancària. 

2.3. DE L’ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS 
- L’acta d’arqueig. 
- Les certificacions de cada entitat financera. 
- La conciliació bancària. 

2.4. DE L’ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC 
ALBÉNIZ 
- L’acta d’arqueig. 
- Les certificacions de cada entitat financera. 

2.5. DE L’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT FRANCESC EIXIMENIS 
- L’acta d’arqueig. 
- Les certificacions de cada entitat financera. 

2.6. Memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics. 
2.7. Memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius 

programats amb indicació dels previstos i els assolits amb el cost que han 
tingut. 

2.8. Comptes anuals de les societats mercantils en el capital social de les quals 
tingui participació majoritària l’entitat local. 
2.8.1. DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A, 

- El balanç, amb un actiu i un passiu de 1.984.081,01 euros. 
- El compte de pèrdues i guanys, que dóna un guany/pèrdua de 

0,00 euros. 
- La memòria. 
- L’informe d’auditoria 

2.8.2. DE SUMAR EMPRESA D’ACCIÓ SOCIAL, SA 
- El balanç, amb un actiu i un passiu de 1.994.244,81 euros. 
- El compte de pèrdues i guanys, que dóna un guany de 

198.408,41 euros. 
- La memòria. 

 
3. ANNEXOS 

3.1. Informes de fiscalització plena amb posterioritat i control financer de la 
Diputació de Girona i dels seus organisme autònoms i ens dependents, a 
l’objecte del que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del TRLRHL. 

3.2. Informes d’Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, en termes d’equilibri financer, amb motiu de l’aprovació dels 
comptes anuals de l’exercici 2013, de les societats classificades com a no 
financeres dependents de la Diputació de Girona: 
 

 
SEGON. Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre. 
 
9. PLE59/000082/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Eco n. i Noves Tecn. ; 

Tresoreria (011): Informe trimestral sobre el compl iment de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de lluita contra la morositat en le s operacions comercials 
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La Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en els operacions comercials, ha establert com a mecanisme de 
transparència en el compliment dels terminis de pagament, l’obligació d’emissió 
d’informes periòdics. L’article quart d’aquesta llei, apartats 3 i 4, estableix que: 
“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’estigui incomplint el termini.” 
“4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
aquest informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
Autònomes /.../”. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies hi dictamina favorablement i proposa al Ple Ple l’assabentat dels 
informes que es relacionen: 
 
Remetre a la Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament 
d'Economia i Coneixement, com a òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, i 
a la Direcció General de Coordinació Financera amb les comunitats autònomes i amb 
els ens locals, com a òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, dels informes que s’adjunten a aquesta proposta, referent al segon 
trimestre de 2014. 
"INFORME DE TRESORERIA DE LA DIPUTACIÓ 
Ma Teresa Villar Roda, tresorera de la Diputació de Girona, en l’exercici de les 
funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels 
articles 2 i 5.1.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i 
d’acord amb el que estableix l'article 33, apartat primer de la Llei 11/2013, de 26 de 
juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació, i l'article 4, apartat tercer, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en els operacions comercials, emeto l’informe següent: 
Primer.- Àmbit objectiu 
L'article 3 de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, estableix 
que el seu àmbit d'aplicació són els pagaments efectuats com a contraprestació en 
les operacions comercials realitzades entre empreses, o entre empreses i 
l’Administració, de conformitat amb el disposat a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic.    
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin 
consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i 
lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els 
pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que 
es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 

Segon.- Terminis de pagament 
La Disposició final setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, modifica l'article  
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216, apartat quart, del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, que passa a tenir la redacció següent: 
“L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que 
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels bens entregats o serveis 
prestats, sense perjudici del que estableix l’article 222.4, i si es demora, ha d’abonar 
al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini de trenta dies els 
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes 
previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per a què doni lloc a l'inici del 
còmput del termini de meritació d'interessos, el contractista haurà d'haver complert 
l'obligació de presentar la factura davant del registre administratiu corresponent, en 
temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data d'entrega efectiva de les 
mercaderies o la prestació de serveis”. 
No obstant això, l'article 33, apartat 1, punt 2,  de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de 
mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació 
d'ocupació, estableix que: 
".../... 
2. Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual s’ha de verificar la conformitat dels béns o els serveis 
amb el que disposa el contracte, la seva durada no pot excedir els trenta dies naturals 
a comptar de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest 
cas, el termini de pagament és de trenta dies després de la data en què té lloc 
l’acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que la factura o 
sol·licitud de pagament s’hagi rebut amb anterioritat a l’acceptació o verificació. 
.../..." 
Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis 
Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les obligacions de 
pagament, l’article quart, en els seus apartats 3 i 4, de la Llei 15/2010 estableix que: 
“3. Els Tresorers .../... de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei pel pagament de 
les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.” 
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats 
Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. …” 
Quart.- Contingut de l’informe del segon trimestre de 2014 
Per l’exposat, i d’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels 
sistemes d’informació, resulten les dades següents: 
1. DIPUTACIÓ DE GIRONA:  
Data de referència: 30/06/2014 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre 
dins del termini legal 

1.105 
 

2.855.690,42 90,96 % 

Resta de pagaments 114 283.887,76 9,04 % 

Pagaments totals durant el trimestre 1.219 3.139.578,18 100,00 % 

Obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

7 55.881,65  

2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA, DIPSALUT: 
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Data de referència: 30/06/2014 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
del termini legal 

181 409.395,85 99,61% 

Resta de pagaments 3 1.605,82 0,39% 

Pagaments totals durant el trimestre 184 411.001,67 100,00% 

Obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

0 0 
 

 

3. ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ: 
Data de referència: 30/06/2014 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del 
termini legal 

135 71.463,26 99,58% 

Resta de pagaments 1 300,00 0,42% 

Pagaments totals durant el trimestre 136 71.763,26 100,00% 

Obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini legal a la data de tancament 
del trimestre natural 

   

4. ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT FRANCESC EIXIMENIS:  
Data de referència: 30/06/2014 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del 
termini legal 

2 120,64 100,00% 

Resta de pagaments 0 0  

Pagaments totals durant el trimestre 2 120,64 100,00% 

Obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini legal a la data de tancament 
del trimestre natural 

   

Cinquè.- Contingut de l’informe del segon trimestre de 2014 
En compliment de l’article 4, apartat quart, de la Llei 15/2010, s'ha de donar compte 
d’aquest informe al Ple de la Diputació, i s’han de remetre al Departament d'Economia 
i Coneixement, com a òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, i a la Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb els Ens 
Locals, com a òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques." 
"INFORME DE TRESORERIA DE XALOC 
Jaume Puaté Costa, tresorer per absència de XALOC, de conformitat amb l’establert 
a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials emeto el següent informe. 
Primer.- Àmbit objectiu 
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són 
els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials 
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el 
disposat en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.    
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin 
consumidors. 
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b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i 
lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els 
pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que 
es regiran per l’establert en la seva legislació especial.  

Per tant, les operacions comercials incloses seran aquelles que realitzin els poders 
adjudicadors per a l’execució dels contractes d’obres, concessió d’obres públiques, 
gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració entre el sector 
públic i el sector privat. 
Segon.- Terminis de pagament   
La Disposició final sisena del Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, modifica 
l’apartat 4 de l’article 216 de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que passa a tenir la següent redacció: 

"L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dintre dels trenta dies 
següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents 
que acreditin la conformitat amb el disposat en el contracte dels béns lliurats o 
serveis prestats, sense perjudici de l'establert en l'article 222.4, i si es 
demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest 
termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos 
de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. Perquè s'inicii el còmput del termini per al meritament 
d'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent, dintre del termini i en la 
forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu 
de les mercaderies o la prestació del servei. 
Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà 
d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat 
amb el disposat en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dintre dels 
trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, 
excepte acord exprés en contrari establert en el contracte i en algun dels 
documents que regeixin la licitació. 
En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la 
factura davant el registre administratiu, l'import d'interessos no s'iniciarà fins  
transcorreguts trenta dies des de la data de presentació de la factura en el 
registre corresponent, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si 
escau, i efectuat el corresponent abonament.” 

Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis 
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent:   

“3. Els Tresorers, o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals, 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat 
local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació 
local, l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents 
del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de 
les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ 
Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. […].” 

Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió 
de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i 
gener.  
Quart.- Contingut de l’informe del 2n. trimestre de 2014  
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Pel que fa al segon trimestre de l’any 2014, consultada la comptabilitat de XALOC 
resulten les següents dades: 

Nombre Import %

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 290 374.886,93 98,43%

Resta de pagaments 10 5.981,77 1,57%

Pagaments totals durant el trimestre 300 380.868,70 100,00%

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la 2 1.602,81

data de tancament del trimestre natural  
Cinquè.- Remissió   
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del present 
informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació i debat 
en el Ple i per a la seva remissió a la Direcció General de Coordinació Financera amb 
les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, i a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutela financera de les corporacions locals 
de Catalunya." 
 
10. PLE59/000084/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Secretaria General (005): Aprovació de la classific ació de les entitats 
vinculades o dependents de la Diputació de Girona. 

 
La Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local -LRBRL-, redactada conforme a la llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local -LRSAL- exigeix 
que el Ple adopti acord classificant les entitats vinculades o dependents d'aquesta 
Diputació que integrin el sector públic local, per tal de determinar les retribucions a 
fixar en els contractes mercantils o d'alta direcció i el nombre màxim de membres del 
consell d'administració i òrgans superiors de govern o administració. 
 
La classificació ha de realitzar-se en un màxim de tres grups, atenent al seu volum o 
xifra de negoci, nombre de treballadors, necessitat o no de finançament públic, volum 
d'inversió i característiques del sector en què desenvolupa la seva activitat. 
 
Aquesta classificació determina el nivell en què l'entitat se situa per tal de determinar 
el nombre màxim de membres del consell d'administració i dels òrgans superiors de 
govern i administració de les entitats, i la seva estructura organitzativa, amb fixació 
del nombre mínim i màxim de directius, així com la quantia màxima de la retribució 
total, amb determinació del percentatge màxim del complement de lloc i variable. 
 
El nombre màxim de membres del consell d'administració i òrgans superiors de 
govern o administració de les esmentades entitats serà de 15 membres per a les 
entitats del grup 1, 12 per a les del grup 2 i 9 membres per a les del grup 3. 
 
El contingut dels contractes mercantils o d'alta direcció celebrats amb anterioritat a 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei hauran d'estar adaptats a la mateixa en el termini de 
dos mesos des de l'entrada en vigor, sense que l'adaptació pugui produir cap 
increment, en relació amb la seva situació anterior. 
 
Les entitats adoptaran les mesures necessàries per adaptar els seus estatuts o 
normes de funcionament intern a allò previst a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local -LRSAL-, en el termini màxim de 
tres mesos comptats des de la comunicació de la classificació. 
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L'extinció dels contractes mercantils o d'alta direcció no generarà cap dret a integrar-
se en l'estructura de l'Administració Local de la qual depengui l'entitat del sector públic 
en la qual es prestaven tals serveis, fora dels sistemes ordinaris d'accés." 
 
Atès que aquesta Diputació compta amb un total de tretze entitats vinculades o 
dependents, a les quals es refereix la Disposició Addicional Dotzena. 
 
Atès que s'han examinat les esmentades entitats en relació amb els extrems 
contemplats a l'apartat 2 de l'esmentada Disposició Addicional Dotzena, i dels 
contractes mercantils o d'alta direcció celebrats amb anterioritat al 31 de desembre de 
2013. 
 
Vistos els criteris de classificació que determina la llei i en especial les 
característiques del sector en què desenvolupa la seva activitat, i per tal de propiciar 
la millor representació dels altres ens o entitats que en siguin membres. 
 
Vistos els articles 20.1, c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 82, 123 i 126, entre altres, del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre -ROF-, que determinen que correspon a aquesta comissió dictaminar la 
proposta. 
 
De conformitat amb l'informe de secretaria general, el diputat president de la Comissió 
Informativa de Règim Econòmic i Noves Tecnologies proposa a l'esmentada comissió 
que dictamini favorablment i elevi al Ple la proposta d'acord següent: 
 
PRIMER. Classificar les entitats vinculades o dependents d'aquesta Diputació, als 
efectes previstos a la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, en els termes anteriorment exposats, en els 
grups següents: 
 
Entitat                                                                      Número màxim  
                                                                                Consell d'Administració 
GRUP 1 
Semega                                                                                   15 
Cilma                                                                                       15 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA                         15 
Consorci Vies Verdes de Girona                                              15 
GRUP 2 
Fundació Casa de Cultura                                                       12 
Xaloc                                                                                        12 
Dipsalut                                                                                    12 
Conservatori de Música Isacc Albéniz                                     12 
Patronat Francesc Eiximenis                                                   12 
Sumar, SL                                                                                12 
Consorci d'Acció Social de Catalunya                                      12 
GRUP 3 
Consorci de la Costa Brava                                                      9 
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona                                   9 
 
SEGON. Les entitats afectades per l'acord hauran d'adoptar les mesures necessàries 
per adaptar els seus Estatuts i/o normes de funcionament intern a allò previst a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local 
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-LRSAL-, i especialment a allò regulat a la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local -LRBRL-, abans del 31 de 
desembre de 2014. 
 
En especial hauran d'adaptar-ne els seus Estatuts, el nombre de membres del 
Consell d'Administració i òrgans superiors de govern o administració i, si escau, els 
contractes mercantils o d'alta direcció celebrats amb anterioritat al 31 de desembre de 
2013, sense que en cap cas l'adaptació pugui produir cap increment en relació amb la 
seva situació anterior, sense perjudici que la modificació estatutària quedi ajornada al 
30 de juny de 2015 en aplicació de la Disposició Transitòria desena de la Llei 27/2013 
-LRSAL-.. 
 
TERCER. Les entitats a les quals es refereix l'apartat anterior, sense perjudici de la 
publicitat legal a què estiguin obligades, difondran a través de la seva pàgina web la 
composició dels seus òrgans d'administració, gestió, direcció i control, incloent les 
dades i experiència professional dels seus membres. Així mateix, inclouran en la 
memòria d'activitats de l'entitat les retribucions que percebin els membres dels 
esmentats òrgans. 
 
QUART. Comunicar l'acord que s'adopti a les entitats a les quals es refereixen els 
apartats anteriors. 
 
11. PLE59/000085/2014-DCIRENT; Dictamen CI Règim Ec on. i Noves Tecn. ; 

Xaloc: Acceptació de la delegació acordada per dive rsos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 

 
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. 
 
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, 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 LLERS 
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GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE: 
• Impost  sobre Activitats Econòmiques (IAE) 
• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
• Taxa cementiri 
• Taxa guals 
• Taxa escombraries que no es gestiona i recapta conjuntament amb la taxa de 

subministrament d’aigua 
 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
17 de novembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 11 de novembre 
de 2009 i tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2015. 
Data del plenari: 30/6/2014 
 
Ajuntament de BOLVIR 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE: 

• Impost sobre béns i Immobles (IBI) 
• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
• Taxa escombraries 
• Taxa subministrament d’aigua 

Data del plenari: 12/7/2014 
 
Ajuntament de MONTAGUT I OIX 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE: 

• Sancions contra l’ordenança de la prohibició d’acampada lliure al municipi 
(convivència i civisme) 

 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada en el Ple de la Diputació de 
22 de setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 28 de setembre de 
2009. 
Data del plenari: 31/7/2014 
 
Ajuntament del PORT DE LA SELVA 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE: 

• Expedients sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit viari i de 
convivència. 

Data del plenari: 19/6/2014 
 
Ajuntament de VILABERTRAN 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRA I EXECUTIVA DE: 

• Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
22 de setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 25 de setembre de 
2009. 
Data del plenari: 29/7/2014 
 
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb el que s’estableix en el Pla de 
Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals vigent. 
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SEGON.  Donar-se per assabentat que l’Ajuntament de Campdevànol, amb data 1 
d’agost de 2014, acorda la renúncia de la delegació dels expedients sancionadors per 
infraccions de la normativa de trànsit viari que en data 28 de novembre de 2013 havia 
estat aprovat pel Ple del Consistori.  
 
Així mateix, l’Ajuntament de la Vajol, ha tramès un acord de revocació de les 
plusvàlues de data 12 de juliol de 2012 i registre de sortida de 8 d’agost de 2014. 
 
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.  
 
12. PLE59/000021/2014-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. L ocal, Cultural i d'Acció 

Social ; Acció Social (022): Aprovació de les bases i la co nvocatòria de 
subvencions a ajuntaments i entitats per a projecte s d'interés públic en 
l'àmbit de l'atenció social i la sensibilització. 

 
L’article 10 de la Llei 8/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
determina que l’Administració Local i les altres d'administracions públiques ajustaran 
les seves relacions recíproques als deures d’informació mútua, col·laboració, 
coordinació i respecte mutu als àmbits competencials respectius. En igual sentit 
l’article 144 de la Refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, expressa aquests principis que 
informen les relacions interadministratives.  
 
Tanmateix, l’article 36 de la Llei de Bases del Règim Local confereix a les Diputacions 
la competència instrumental d’assistència i cooperació a la prestació de serveis de 
caràcter municipal i supramunicipal, amb els principis de major eficàcia i economia en 
la seva prestació efectiva.  
 
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 i la convocatòria de subvencions de la secció d'Acció 
Social de les subvencions a ajuntaments i entitats per a projectes d’interès públic en 
l'àmbit de l'atenció social i la sensibilització. 
 
La diputada delegada d’Acció Social proposa a la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social dictamini i proposi al Ple que adopti l’acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de subvencions 
d’Acció Social de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social de la Diputació 
de Girona segons el text que es transcriu tot seguit:  
”Bases específiques reguladores de les subvencions a ajuntaments i entitats per a 
projectes d’interès públic en l’àmbit de l’atenció social i la sensibilització.  
1.Objecte  
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions de la secció d’Acció Social de la Diputació de Girona als 
ajuntaments i a les entitats socials sense ànim de lucre per al finançament 
d'actuacions relacionades amb l'atenció social o activitats de sensibilització i 
solidaritat.  
 Els programes de subvencions tenen les següents finalitats:  
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•Fomentar els projectes d’atenció social que atenen a poblacions vulnerables o en 
situació de risc.  

•Suport a l'organització d'actuacions en matèria de sensibilització i solidaritat.  
 2. Naturalesa i procediment de concessió  
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són 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. Les subvencions atorgades tindran caràcter finalista i no generen 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 
com a precedent.  
El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria oberta tal com preveu l'article 59 del RLGS, mitjançant la 
comparació de les sol·licituds que es presentin en els períodes establerts en la 
convocatòria i establint-ne una prelació d'acord amb els criteris de valoració establerts 
en aquestes bases. 
3. Despeses subvencionables  
3.1. Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases 
les despeses corrents i/o d'inversió derivades de projectes d’atenció social i 
d’actuacions en matèria de sensibilització i solidaritat.   
3.2. Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre 
l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data límit de la seva justificació.  
4. Destinataris  
4.1. Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:  

•Programa foment de projectes d’atenció social que atenen a poblacions 
vulnerables o en situació de risc:  els ajuntaments i les entitats sense finalitats 
lucratives d’atenció social de les comarques gironines.  

• Programa suport a l'organització d'actuacions en matèria de sensibilització i 
solidaritat: tots els ajuntaments i les entitats gironines sense finalitat lucrativa o 
ONGD que participin en qualsevol de les activitats d'interès públic que 
preveuen aquestes bases. Amb projectes que treballin de manera transversal 
algun dels següents eixos:  

oFoment de la memòria i cultura de la pau 
oPromoció de la cohesió ciutadana  
oDefensa de drets humans 

4.2. No podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones o les entitats 
afectades per les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 
4.3. En quedaran exclosos els projectes que hagin rebut altres subvencions de la 
Diputació de Girona durant l’anualitat en curs.  
5. Determinació de l'import de les subvencions i graduació per incompliments  
5.1. L'import de la convocatòria corresponent determinarà, en funció de la 
corresponent consignació pressupostària, l'import màxim a distribuir entre tots els 
beneficiaris.  La quantia de cada subvenció anirà en funció de la valoració que es 
realitzi. S'avaluarà cada sol·licitud, d'acord amb els criteris establerts a la base 
següent i atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la consignació 
establerta, es concretarà l'import de la subvenció. 5.2. Les subvencions atorgades 
s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de la concessió i podran 
finançar fins un màxim del 100% del cost de l'actuació subvencionada. 5.3. Si el cost 
de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En cas que la despesa justificada sigui 
inferior a la fixada com a “despesa a justificar” en l'acord de concessió, la subvenció 
es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la 
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quantitat fixada com a “despesa a justificar”. També es reduirà l'import de la 
subvenció quan els ingressos obtinguts superin la despesa efectiva i justificada.  
6. Criteris de valoració i import màxim de les subvencions  
Els criteris de valoració i els imports màxims de les subvencions en cadascuna de les 
línies de subvenció seran el següents:  

a)Programa foment de projectes d’atenció social que atenen a poblacions 
vulnerables o en situació de risc 
CRITERIS  puntuació Punt.màx 
PETICIONARI:  
AJUNTAMENTS 
Sobre la base de la població del municipi en el 
qual està ubicat el projecte, l’escalat següent: 
• Fins a 2.000 habitants 
• De 2.001 a 10.000 habitants 
• De 10.001 a 20.000 habitants  
• Municipis de més de 20.001 habitants  

 
ENTITATS  

•Pertinença al territori  
•Amb delegació a comarques gironines 

 
 
 
 

50               
40               
30                
20 
 
 

40 
10 

 
 
 
 
 
 
 

50 

BENEFICIÀRIS : 
•Perfils de vulnerabilitat 
•Fins a 40 participants  
•Més de 40 participants  

 

 
20 
10 
20 

 
 

30 

CONTINGUT DEL PROJECTE 
Adequació de les propostes a les necessitats 
detectades 
Plantejaments estructurats per tal de donar 
resposta a les demandes socials 
Concreció dels objectius i estratègies 
Efectes del projecte en l’entorn (mecanismes 
d’avaluació, durabilitat, població destinatària) 

 
Fins a 10 
Fins a 20 

 
Fins a 10 
Fins a 10 

 
 
 

50 

Diversificació de les fonts de finançament del 
projecte  
1 font 
2 fonts 
3 fonts 
4 fonts 
5 fonts o més 

 
2 
4 
6 
8 

10 

 
 

10 

b)Programa suport a l'organització d'actuacions en matèria de sensibilització i 
solidaritat 
CRITERIS  puntuació Punt.màx 
CONTINGUT DEL PROJECTE 
Adequació de les propostes a les necessitats 
detectades 
Plantejaments estructurats i correctament 
desenvolupats 
Concreció dels objectius i estratègies. 

 
Fins a 15 
Fins a 20 
Fins a 15 

 

 
 
 

50 

BENEFICIARIS:  
•Fins a 40 participants  

Més de 40 participants 

 
5 
15 

 
 

15 
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ITINERÀNCIA I DIFUSIÓ  
•Un sol ús  
•Es preveu el seu ús en més 2 espais 

Es preveu el seu ús en més 5 espais 

 
5 
10 
20 

 
20 

Diversificació de les fonts de finançament del 
projecte  
1 font 
2 fonts 
3 fonts 
4 fonts 
5 fonts o més 

 
2 
4 
6 
8 
10 

 
 

10 

L'import màxim de cada subvenció serà de 10.000,00€  
La puntuació mínima per optar a una subvenció serà de 65 punts.  
7. Sol·licituds  
El termini per presentar les sol·licituds roman obert des del moment de la publicació 
de la convocatòria corresponent i fins el 17 d'octubre del mateix exercici 
pressupostari. Les sol·licituds seran signades per l'interessat o pel legal representant 
de l'entitat. La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant els models 
normalitzats disponibles a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) per a 
cadascuna de les línies de subvenció, amb les següents modalitats: Presentació 
convencional: al Registre General de la Diputació de Girona, pujada Sant Martí, núm. 
4, 17004, de 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. Presentació telemàtica: mitjançant signatura 
electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya.  
Els ajuntaments podran enviar la sol·licitud i el projecte a través de l’EACAT. I les 
entitats sense finalitats lucratives ho podran fer mitjançant l’ETRAM, els enllaços 
estan disponibles de la pàgina web de la Diputació (www.ddgi.cat) anant a tràmits per 
internet a subvencions. A la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar el projecte 
corresponent. L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació 
requerida s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut 
aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén 
que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de 
dictar en els termes previstos a l’article 42 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. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds.  
La instrucció i ordenació de l'expedient per a l'atorgament de les subvencions 
previstes en aquestes bases es realitzarà per la Secció d’Acció Social de l'Àrea de 
Cooperació local, cultural i d'acció social d'aquesta Diputació.  
L’examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Avaluadora que, 
d’acord amb els criteris fixats en la base 6a, ha d’examinar les sol·licituds 
presentades des de l'inici del període de presentació de sol·licituds, llevat aquelles 
que s'hagin d'entendre desestimades per silenci d'acord amb el previst a la Base 9a, i 
emetre una acta amb la proposta de resolució. La Comissió Avaluadora d’aquestes 
subvencions estarà integrada pels següents membres: El President de la Comissió 
informativa de Cooperació local, cultural i d'acció social. La diputada de la Secció 
d’Acció Social.  La cap de la Secció d’Acció Social. El cap de cooperació municipal. El 
secretari general o la persona en qui delegui. La interventora en funcions o la persona 
en qui delegui. La Comissió Avaluadora s'haurà de reunir un cop finalitzat cadascun 
del períodes de presentació de sol·licituds que estableixi la corresponent 
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convocatòria. En les successives reunions que celebri la Comissió Avaluadora es 
formularan les diferents propostes de resolucions de concessió de subvencions sobre 
les sol·licituds presentades.  
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels 
sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.  
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, 
la Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concretar entrevistes 
amb algun/es dels/ de les sol·licitants, i recórrer a l’assessorament d’altres persones o 
institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions L’òrgan competent per a la 
concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total assignat en la 
convocatòria.  
9. Resolució de les sol·licituds  
La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Avaluadora, serà sotmesa a 
consideració de la Vicepresidència Segona, que resoldrà definitivament, en diversos 
actes, l'atorgament de les subvencions. A) La resolució serà notificada de manera 
individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris als quals s’hagi 
desestimat la sol·licitud B) La Vicepresidència Segona de la Diputació haurà d'emetre 
les corresponents resolucions en el termini màxim de dos mesos a comptar de la 
finalització de cadascun dels períodes de presentació de les sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, s'entendrà que ha 
estat desestimada per silenci administratiu.  
10. 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. 
11. Justificació  
El termini per a justificar la totalitat de les accions subvencionades serà l'establert en 
la resolució de concessió de la subvenció i com a màxim a 15 de desembre de 2014 a 
comptar de l'endemà de la seva notificació.  
La justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant el model de compte justificatiu 
normalitzat acompanyat d'una memòria de l'activitat. Només quan la resolució de la 
concessió de subvenció ho prevegi expressament els beneficiaris podran presentar 
diferents comptes justificatius parcials a mesura que s'executi la despesa 
subvencionada.  
A l’efecte de la justificació es podran presentar com a despesa justificada totes les 
despeses imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a dret, s’hagin meritat 
abans d'acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin 
abonat o no als creditors corresponents. 
12. Deficiències en la justificació  
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l'interessat la necessitat d'esmenar-los o completar-los. 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir a l'entitat beneficiària per tal 
que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar 
de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s'hagués avançat el seu pagament.  
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 i d'acord amb l'establert 
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en l'acord de concessió. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes 
anteriors a la presentació del corresponent compte justificatiu.  
14. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.  
15. Subcontractació  
Podran subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada però les obligacions 
econòmiques que se'n derivin hauran d'anar a càrrec del beneficiari de la subvenció. 
16. Reformulació de sol·licitud i canvis de destinació  
Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Vicepresidència Segona, els 
peticionaris podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent 
acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de 
sol·licituds.  
17. Modificació  
Els beneficiaris no podran modificar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o destí de de la 
subvenció atorgada.  
Seran d'aplicació els supòsits i règim de modificacions de subvencions previstos a la 
Ordenança General de la Diputació.  
18. Invalidesa, revocació i reintegrament.  
La Secció d’Acció Social de l'Àrea de cooperació local, cultural i d'acció social 
tramitarà els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions 
concedides, i la Vicepresidència Segona de la Diputació adoptarà els acords de 
revocació o reintegrament. 
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els supòsits previstos a l'article 29-7 de la 
Llei 38/2003, General de Subvencions. 
20. 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, 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 els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat  
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin 
objecte de subvenció.  
22. Altres obligacions dels beneficiaris  
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions.  
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció. 
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c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades.  
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
23. Règim jurídic  
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per:  
-L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. -Les Bases 
d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. -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 la Llei general de subvencions. -La Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. -La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, -El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. -Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la 
matèria o del subjecte 
24. Interpretació  
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquesta la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes 
bases.  
25. Vigència  
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.  
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 restaran vigents fins que se n’acordi la 
modificació o derogació.” 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions en l’àmbit d’acció social de la Diputació de Girona pel termini de vint dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler corporatiu 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 
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 i/o reclamacions 
les bases quedaran aprovades definitivament.  
 
TERCER. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de 
sol·licituds de subvencions, en règim de concurrència competitiva, del centre gestor 
d'Acció social de la Diputació de Girona per a l’anualitat 2014 amb plena submissió a 
les bases esmentades en el punt primer d’aquest acord, segons el text que es 
transcriu tot seguit: “Convocatòria en règim de concurrència competitiva any 2014, per 
a l’atorgament de subvencions a ajuntaments i entitats per a projectes d’interès públic 
en l’àmbit de l’atenció social i la sensibilització. 1.Objecte de la convocatòria Aquestes 
bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions de la secció d’Acció Social de la Diputació de Girona als 
ajuntaments i a les entitats socials sense ànim de lucre per al finançament 
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d'actuacions relacionades amb l'atenció social o activitats de sensibilització i 
solidaritat. 2.Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s’hi destina.  
 
 Partida Import  
Fomentar els projectes 
d’atenció social que atenen a 
poblacions vulnerables o en 
situació de risc. 

250/232/46201 
 
250/232/48000 

10.000,00 € 
 
14.000,00 € 

Suport a l'organització 
d'actuacions en matèria de 
sensibilització i solidaritat. 

250/232/46201 
 
250/232/48004 

4.000,00 €  
 
5.000,00 € 

 
3.Termini de presentació de sol·licituds Començarà l'endemà de la publicació 
d'aquesta convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 17  d'octubre de 2014, i s'haurà 
d'efectuar presentant el model establert per la Diputació. 4.Període, termini de 
resolució i notificació La Vicepresidència Segona de la Diputació de Girona resoldrà 
les sol·licituds presentades a la present convocatòria fins a 7 de novembre de 2014.  
La Vicepresidència Segona de la Diputació haurà d'emetre les corresponent resolució 
en el termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu. La resolució 
haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera individualitzada en 
el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució. 5. 
Règim de recursos L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via 
administrativa, i s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà 
interposar recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i la web de la Diputació.”  
 
QUART. Aprovar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària per a l’anualitat 2014, d’import 
màxim TRENTA TRES MIL EUROS (33.000,00 €). Les subvencions aniran a càrrec 
de les partides del pressupost de la Diputació de Girona per a l’any 2014 que es 
detallen tot seguit: 1. Per a Fomentar els projectes d’atenció social que atenen a 
poblacions vulnerables o en situació de risc. Partida 250/232/46201. Import 
10.000,00€. Partida 250/232/48000. Import 14.000,00€. 2. Per al suport a 
l'organització d'actuacions en matèria de sensibilització i solidaritat Partida 
250/232/46201. Import 4.000,00. Partida 250/232/48004. Import 5.000,00€.  
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, per a 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, 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. 
 
13. PLE59/000023/2014-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. L ocal, Cultural i d'Acció 

Social ; Cooperació Esportiva (026): Aprovació de les bases  específiques i 
de la convocatòria reguladores de subvencions als c entres educatius, en 
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el marc del Programa "Neda a l'escola", d'adquisici ó i/o desenvolupament 
de les habilitats motrius en el medi aquàtic 

 
Com en l'exercici anterior, la Diputació de Girona vol continuar fomentant l'adquisició 
de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic en els nenes i nenes de les 
comarques gironines d'entre 5 i 10 anys d'edat. 
 
Per aquest motiu, es proposen unes bases específiques d'ajuts als centres educatius 
de les comarques gironines perquè incloguin unes sessions pràctiques de 
desenvolupament en el medi aquàtic dins els continguts educatius d'educació física. 
 
D'acord amb els antecedents, 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 les Bases específiques reguladores de les subvencions 
als centres educatius, en el marc del Programa "Neda a l'escola" d'adquisició i/o 
desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic, segons el text 
que es transcriu a continuació: 
"Bases específiques reguladores de subvencions als centres educatius, en el marc 
del Programa “Neda a l'escola” d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats 
motrius bàsiques en el medi aquàtic.  
1. Objecte 
Regular el procediment per a la concessió de les subvencions als centres educatius 
de les comarques gironines corresponents al programa “Neda a l'escola” d'adquisició 
i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic, adreçat als 
alumnes d'educació infantil i primària.  
2. Naturalesa i procediment de concessió 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són revocables i reduïbles 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 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 concurrència competitiva, mitjançant el sistema 
de concurs. 
3. Despeses subvencionables 
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases  les 
despeses corrents derivades directament de l'execució del programa descrit com a 
Objecte en la base 1a. i que l'activitat subvencionada compleixi els següents requisits: 

• Dirigida a alumnes de P5 Infantil, 1er, 2on, 3er o 4t de Primària. 
• Mínim de 8 sessions per cada grup/classe. 
• Les sessions s'hauran de portar a terme en el marc del calendari escolar 
establert a la convocatòria, ja sigui dins o fora de l'horari lectiu setmanal. 
• Les sessions desenvoluparan els conceptes bàsics de flotació, propulsió i 
respiració en el medi aquàtic. 
• El personal que porti a terme les sessions haurà d'estar en possessió de la 
corresponent titulació professional. 
• El pressupost mínim de l’activitat per poder sol·licitar la subvenció serà de 
300,00€. 

Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte d'execució dins el 
calendari del curs escolar que estableixi la convocatòria corresponent. 
4. Destinataris 
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Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases els 
centres educatius públics i els privats concertats de les comarques gironines que 
imparteixin educació infantil i/o primària o les seves associacions escolars. 
5. Sol·licituds i terminis de presentació 
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per centre educatiu, ja sigui 
mitjançant el mateix centre educatiu o alguna de les seves associacions escolars. 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini i en la forma que estableixi 
la corresponent convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible a la web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i presentar-lo al Registre General de la 
Diputació de Girona, pujada Sant Martí, núm. 4, 17004, de 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. 
Als formularis de sol·licitud caldrà adjuntar-hi els documents que s’hi demanin. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha 
de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini 
màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha 
esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit 
de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes 
previstos a l’article 42 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. 
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació i el coneixement 
d’aquestes bases i de la convocatòria corresponent. 
6. Determinació de l'import de les subvencions, criteris de valoració i graduació per 
incompliments 
L'import de la convocatòria corresponent determinarà, en funció de la corresponent 
consignació pressupostària, l'import màxim a distribuir entre tots els beneficiaris. 
L'import assignat en la convocatòria es distribuirà segons els següents criteris: 
c) Fins a 300,00€ per unitat escolar o grup-classe d'un sol curs (excepte aquelles 
escoles rurals que agrupen dos cursos en una mateixa unitat escolar). 
d) Fins a 400,00€ per centre si el seu municipi no te piscina i s'ha de desplaçar a 
un municipi proper amb piscina per poder portar a terme l'activitat. 
e) En qualsevol cas, la subvenció màxima que es podrà atorgar serà de 
1.000,00€ per sol·licitud. 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
la concessió i podran finançar la totalitat del cost de l'activitat subvencionada. Si el 
cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En cas que la despesa justificada sigui 
inferior a la prevista en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en l'import atorgat 
inicialment només fins el límit de l'import efectivament justificat, reduint-se la 
subvenció fins aquest mateix límit quan l´import justificat sigui inferior al de la 
subvenció inicialment concedida. També es reduirà l'import de la subvenció quan els 
ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13, superin la despesa efectiva i 
justificada. 
7. Instrucció de l'expedient 
La instrucció i ordenació de l'expedient per a l'atorgament de les subvencions 
previstes en aquestes bases es realitzarà per la Secció de Cooperació Esportiva de 
l'Àrea de Cooperació local, cultural i d'acció social d'aquesta Diputació. 
L’examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Avaluadora que ha 
d’examinar les sol·licituds presentades  des de l'inici del període de presentació de 
sol·licituds, llevat aquelles que s'hagin d'entendre desestimades per silenci d'acord 
amb el previst a  la Base 9a, i emetre una acta amb la proposta de resolució. 
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La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels següents 
membres: 
President: El President de la Comissió informativa de Cooperació local, cultural i 
d'acció social 
Vocals:El diputat de la Secció de Cooperació Esportiva 
El cap del Servei de Cooperació Municipal 
El cap de la Secció de Cooperació Esportiva 
El funcionari/ària encarregat/da de la gestió de subvencions a entitats 
El secretari general o la persona en qui delegui 
La Comissió Avaluadora s'haurà de reunir un cop finalitzat el període de presentació 
de sol·licituds que estableixi la corresponent convocatòria. En les successives 
reunions que celebri la Comissió Avaluadora es formularan les diferents propostes de 
resolucions de concessió de subvencions sobre les sol·licituds presentades. 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels 
sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, 
la Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concretar entrevistes 
amb algun/es dels/ de les sol·licitants, i recórrer a l’assessorament d’altres persones o 
institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions 
8. Resolució i notificació de les sol·licituds 
La proposta de resolució, elaborada per la comissió qualificadora, serà sotmesa a 
consideració de la Vicepresidència Segona, òrgan que resoldrà definitivament, en un 
o diversos actes, l'atorgament de les subvencions. 
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també 
als peticionaris als quals s'hagi desestimat la sol·licitud. 
La Vicepresidència Segona de la Diputació de Girona haurà d’adoptar la resolució 
corresponent en el termini màxim de sis mesos, que computen a partir de la 
publicació de la convocatòria corresponent. Un cop transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu.  
9. Acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, aquesta s’entendrà acceptada pel beneficiari, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació. 
10. Justificació i graduació d'incompliments 
El termini de justificació de les actuacions subvencionades finalitzarà el 31 de juliol de 
l'exercici següent al de la convocatòria. 
L'import de la despesa subvencionable que s'ha de justificar serà el que es determini 
com a tal en l'acord de l'atorgament de la subvenció. 
La documentació que cal presentar és el compte justificatiu, segons el formulari 
aprovat per la Diputació (www.ddgi.cat) i acompanyat d'una memòria on hi figuri, com 
a mínim les dades següents: 
d) Nom de l’activitat 
e) Descripció de l’activitat 
f) Lloc de realització de l'activitat 
g) Responsables professionals de l'activitat 
h) Temporalització de les sessions i dels conceptes bàsics de flotació, propulsió i 
respiració en el medi aquàtic. 
i) Participació final, per sexe i edat. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar com a despesa justificada totes les 
despeses imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a dret, s’hagin meritat 
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abans d'acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin 
abonat o no als creditors corresponents. 
11. Deficiències en la justificació 
• En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l'interessat la necessitat d'esmenar-los o completar-los. 
• Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir a l'entitat beneficiària per tal 
que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar 
de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s'hagués avançat el seu pagament. 
12. 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 i d'acord amb l'establert 
en l'acord de concessió. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes 
anteriors a la presentació del corresponent compte justificatiu.  
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada. 
14. Subcontractació 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets 
dels que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada però les 
obligacions econòmiques que se'n derivin hauran d'anar a càrrec del beneficiari de la 
subvenció. 
15. Re-formulació de sol·licitud i canvis de destinació 
Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Vicepresidència Segona, els 
peticionaris podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent 
acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de 
sol·licituds. 
16. Modificació i nul·litat 
Els beneficiaris no podran modificar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o destí de de la 
subvenció atorgada.  
Seran d'aplicació els supòsits i règim de modificacions de subvencions previstos a la 
Ordenança General de la Diputació. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Secció de Cooperació Esportiva de l'Àrea de cooperació local, cultural i d'acció 
social tramitarà els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les 
subvencions concedides, i la Vicepresidència Segona de la Diputació adoptarà els 
acords de revocació o reintegrament.  
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals del mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els supòsits previstos en l'article 29-7 de la 
Llei 38/2003, general de subvencions. 
19. 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, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
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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 els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar expressament el suport econòmic de 
la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que 
siguin objecte de subvenció.  
21. Altres obligacions dels beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció. 
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment l’obtenció d’altres subvencions, 
ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i qualsevol altra 
documentació en funció de la legislació sectorial que li sigui d’aplicació. 
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Complir amb la resta d'obligacions previstes a la normativa de subvencions 
aplicable. 
22. Responsabilitat 
Les activitats subvencionades seran executades i/o contractades per part dels centres 
educatius pel seu compte i risc. L'atorgament de les subvencions previstes en 
aquestes no suposarà en cap cas que la Diputació assumeixi cap responsabilitat 
sobre aquelles activitats. 
23. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per: 
- L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
- Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona 
- 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 la Llei 
general de subvencions. 
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
- El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
- Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 
24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona i correspondrà a la Presidència d'aquesta la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
25. Vigència 
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin. 
Disposició final  
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Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i restaran vigents fins que se n’acordi la 
modificació o derogació." 
 
Segon. Aprovar la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva i 
convocatòria única de l'any 2014, per a l'atorgament de subvencions als centres 
educatius, en el marc del Programa "Neda a l'escola" d'adquisició i/o 
desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic. Curs escolar 
2014-2015, que es transcriu literalment tot seguit: 
"Convocatòria de subvencions als centres educatius, en el marc del Programa “Neda 
a l'escola” d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el 
medi aquàtic. Curs escolar 2014-2015 
a) Objecte 
L’objecte de la convocatòria són les subvencions als centres educatius de les 
comarques gironines corresponents al programa “Neda a l'escola” d'adquisició i/o 
desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic, adreçat als 
alumnes d'educació infantil i primària i que es portin a terme durant el curs escolar 
2014-2015 
b) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s'hi destina. 
Partida 210/341/48002 Programes esportius a les escoles 
Quantia total assignada: 80.000,00 € 
c) Termini de presentació de sol·licituds 
Començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP de Girona i 
acabarà el 14 de novembre de 2014, mitjançant el model disponible a la pàgina web 
de la Diputació de Girona. 
d) Termini de resolució i notificació 
La Vicepresidència Segona de la Diputació de Girona haurà d'emetre la corresponent 
resolució en el termini màxim de 2 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació se sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi 
adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per 
silenci administratiu. 
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció 
de la resolució. 
e) Règim de recursos 
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
f) Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i a la pàgina web de la Diputació de Girona" 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l'exercici 2014 per un import 
màxim de 80.000 €, de la partida 210/341/48002 de Programes esportius a les 
escoles. 
 
Quart. Sotmetre les bases i la convocatòria esmentades a informació pública durant 
un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d'anuncis de la 
corporació i per referència al DOGC. En el supòsit que no es formulin al.legacions i/o 
reclamacions durant el termini d'informació pública, aquests acords quedaran elevats 
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a definitiu. 
 
Cinquè. Facultar àmpliament al president de la corporació, ales efectes de procedir a 
l'execució del present acord, per a 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, 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. 
 
14. PLE59/000024/2014-DCICLCAS; Dictamen CI Coop. L ocal, Cultural i d'Acció 

Social ; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modi ficació i 
aprovació bases complementaries del Programa Especí fic de la Diputació 
de Girona PUOSC 2013-2017 

 
Mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, es van aprovar les bases reguladores i d'execució i es va 
obrir la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al 
període 2013-2016. Aquestes bases també incloïen les bases  específiques del 
Programa de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, conegut com a Pla 
Específic, aprovades en sessió plenària del dia 29 de gener de 2013, destinat al 
finançament d'inversions municipals en edificis, cementiris i camins municipals, 
inclosa la seva construcció, reparació, rehabilitació o millora. 
 
El Decret 206/2013, de 30 de juliol, va ajornar fins al 2014 l’inici de l’execució del 
Programa General del PUOSC i va ampliar el termini del Programa al quinquenni 
2013- 2017, indicant que les referències a les anualitats del període 2013-2016 que 
constaven en el Decret 155/2012 s'havien d'entendre fetes a les anualitats 
subsegüents. En la disposició addicional segona d’aquest Decret, les diputacions 
quedaven habilitades, mitjançant acord de l’òrgan competent i en relació amb els seus 
programes específics de l’anualitat 2013, per realitzar pagaments anticipats a càrrec 
de les subvencions previstes. 
 
La Diputació, en sessió plenària del dia 15 d'octubre de 2013, va acordar modificar les 
bases del Programa de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona i també va 
aprovar provisionalment la planificació de l'anualitat de 2013 del Programa Específic 
de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona del PUOSC del període 2013-
2017, tot acordant que els pagaments de les subvencions del Pla Específic anual de 
2013 s'efectuarien de forma anticipada a la seva aprovació definitiva. 
 
La Diputació, en sessió plenària del dia 17 de desembre de 2013, un cop examinades 
les sol·licituds presentades pels ajuntaments en la convocatòria única del Decret 
155/2012, va aprovar inicialment la planificació del Programa Específic de Cooperació 
Municipal de la Diputació de Girona del PUOSC per al període 2013-2017, i va 
acordar comunicar-la a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya per a la seva 
inclusió en la planificació del PUOSC 2013-2016, aprovació inicial i sotmetiment al 
tràmit d'informació pública, d'acord amb el que preveu el Decret 155/2012. 
 
Mitjançant un edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 6.528, de 
24.12.2013, el Departament de Governació i Relacions Institucionals va sotmetre al 
tràmit d’informació pública, fins al dia 31 de gener de 2014, la planificació inicial del 
PUOSC 2013-2017, prèviament aprovada per la Comissió de Cooperació Local de 
Catalunya.  
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La Diputació, en sessió plenària del dia 22 de juliol de 2014, va adoptar l'acord de 
resolució de les al·legacions presentades en el període d'informació pública del 
PUOSC, del quinquenni 2013-2017, i d'aprovació i elevació al Comitè de Valoració i a 
la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, de la proposta de planificació del 
Programa Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona del període 
2013-2017. En el mateix acord es va autoritzar el president de la Diputació a aprovar 
definitivament les subvencions incloses en les anualitats de 2013 i de 2014 i a adoptar 
els acords necessaris per a la seva gestió, a partir del moment en què la Generalitat 
de Catalunya delegués a la Diputació la competència per a l'aprovació dels 
programes específics de la Diputació inclosos inicialment en el PUOSC 2013-2017. 
 
Mitjançant el Decret 104/2014, de 22 de juliol (DOGC 6.671 de 24 de juliol), el Govern 
de la Generalitat ha delegat a les diputacions l'aprovació i publicació del seus 
programes específics corresponents al PUOSC del període 2013-2017. En base a 
aquesta delegació i a l'acord plenari del 22 de juliol, el president de la Diputació, 
mitjançant resolució de 5 d'agost de 2014, va aprovar definitivament el Programa 
Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona del PUOSC 
corresponent a les anualitats de 2013 i 2014. Aquest acord es va publicar a l'efecte de 
la seva notificació mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
publicat al BOP núm. 155 de 14 d'agost de 2014, i amb una referència al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya  6.692, de 25 d'agost. 
 
El Decret 104/2014, en la seva disposició derogatòria primera, deroga el Decret 
155/2012, de 20 de novembre que havia aprovat les bases  reguladores i d'execució 
del PUOSC per al període 2013-2016. Aquesta derogació expressa deixa la regulació 
del Programa Específic de la Diputació sense moltes de les normes necessàries per a 
la seva gestió. Les bases del Programa Específic, amb un contingut molt limitat, es 
redacten i aproven pensant en la seva integració amb les normes d'aplicació del 
PUOSC, a les quals es remeten amb caràcter supletori.  
 
Amb aquesta proposta es vol resoldre la insuficient regulació del Programa Específic, 
generada per la derogació del Decret 155/2012, incorporant com a normes pròpies en 
les bases  de la Diputació molts dels aspectes regulats en l'esmentat Decret, tot 
efectuant les adaptacions necessàries a l'organització i forma de gestió pròpies i 
habituals de la Diputació de Girona. 
 
D'acord amb els antecedents citats, la Comissió Informativa de Cooperació Local, 
Cultural i d'Acció Social proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels punts 1, 3, 5, 18 i 19 i afegir els punts 
22 i 23 a les bases  del Programa de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, 
aprovades pel Ple de la Diputació en sessió del 29 de gener de 2013, modificades en 
sessió de 15 d'octubre de 2013, que passen a tenir el redactat següent: 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓ 
MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA INCLÒS EN EL PLA ÚNIC D'OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2013-2017. 
1. “Aquestes bases tenen per objecte la regulació del Programa Específic de 
Cooperació Municipal dins el PUOSC per al quinquenni 2013-2017, destinat a 
l’atorgament d’ajuts econòmics per finançar actuacions de competència municipal del 
tipus detallat a la base sisena.” 
3. “La vigència del Programa es refereix al quadrienni 2013-2017 i s’executa en els 
diferents programes (plans) anuals que el componen”. 
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5. “La Diputació destina al finançament del Programa Específic, d’acord amb la 
Generalitat de Catalunya i en el marc de la Comissió de Cooperació Local de 
Catalunya, un import de setze milions d’euros per al període 2013-2017”. 
18. “Els ajuntaments beneficiaris poden demanar de manera justificada canvis de 
destinació de les actuacions aprovades o la incorporació de noves, així com canvis 
d'anualitat, modificacions del seu títol o pressupost, per tal d’adaptar-les a 
circumstàncies sobrevingudes. Les peticions de canvis de destí no es poden apartar 
de les actuacions objecte del Pla Específic de la Diputació, llevat que es tracti 
d'actuacions d'inversió en què se n'acrediti la urgència i necessitat per la prestació 
adequada d'algun servei de competència municipal. 
La tramitació de les modificacions l’ha d’efectuar el centre gestor d'assistència i 
cooperació, i la resolució correspon al president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social, però l'aprovació de canvis de destí o la 
incorporació de noves actuacions requereix el corresponent acord de la Junta de 
Govern de la Diputació.” 
19. “Els ajuntaments beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic 
de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que 
siguin objecte de subvenció. En el cas de subvencions per a inversions en obres 
d'import superior a 50.000,00 €, el contractista adjudicatari ha de col·locar, a càrrec 
seu, els cartells anunciadors corresponents, incloent-hi el logotip de la Diputació de 
Girona i amb les especificacions que s'indiquin. Aquests cartells han de romandre 
col·locats des del començament de les obres fins a la seva recepció, a partir de la 
qual l’adjudicatari els haurà de retirar.” 
22. “La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució dels actes 
i les incidències que es requereixin o que es produeixin en la seva gestió i execució, 
llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres 
òrgans en aquestes bases o en les normes que les desenvolupin.” 
23. “Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.” 
 
Segon. Aprovar inicialment les bases complementàries del Programa de Cooperació 
Municipal de la Diputació de Girona del PUOSC per al període 2013-2017, segons el 
text que es transcriu a continuació: 
“BASES COMPLEMENTÀRIES DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA PER AL PERÍODE 2013-17 
Base 1a. Compatibilitat 
Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda o 
finançament, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada. En cap cas, la suma de les 
subvencions d'aquest programa amb les concedides per la Diputació o altres 
administracions per a una mateixa actuació pot superar el 95 % del seu pressupost.  
Base 2a. Formulació i aprovació del PUOSC 2013 i 2014 
El president de la Diputació aprova els programes específics del PUOSC per a 
l’anualitat 2013 i 2014 d'acord amb la proposta de planificació del període 2013-2017 
aprovada pel Ple de la Diputació, un cop finalitzat el període d'informació de la 
planificació aprovada inicialment per la Comissió de Cooperació Local de Catalunya. 
Base 3a. Formulació dels plans específics per a les anualitats del 2015 al 2017 
El president de la Diputació, durant el darrer trimestre de cada any, ha de formular la 
proposta del programa específic per a l’anualitat següent, d’acord amb la planificació 
quinquennal aprovada, i sotmetre-la a tràmit d’informació pública durant un període 
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mínim de 20 dies, mitjançant la publicació d'un anunci en el BOP i en el DOGC, per tal 
que els ens sol·licitants puguin fer-hi les al·legacions corresponents. 
En el tràmit d’al·legacions, els ens sol·licitants poden demanar la modificació de 
l’objecte de les actuacions aprovades en la planificació quinquenal per a l’anualitat 
corresponent, o proposar-ne de noves, per tal d’adaptar-les a les necessitats 
sobrevingudes o al canvi de prioritats decidit pels equips de govern al llarg del seu 
mandat. 
Les actuacions per incloure a les formulacions de cadascun dels plans anuals han de 
disposar del projecte tècnic de l’obra o el servei per al qual se sol·licita l’ajut o, en els 
casos que estableix la normativa de contractació administrativa, de la documentació 
necessària per poder contractar en el moment en què finalitzi el període d’informació 
pública de l’anualitat corresponent. En cas contrari, s'exclourà l’actuació de l’anualitat 
corresponent. 
Base 4a. Aprovació i notificació 
El Ple de la Diputació ha de resoldre les al·legacions presentades i aprovar la 
formulació definitiva del programa específic per a l’anualitat corresponent. L'acord 
d'aprovació s'ha de publicar en el BOP, i per referència en el DOGC, a l'efecte de 
notificació, preferentment durant el primer trimestre de l'any corresponent. 
Base 5a. Obligacions dels ens locals beneficiaris 
Els ens locals beneficiaris, en tot el que no estigui regulat de forma específica per 
aquestes bases, han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en 
matèria de subvencions i, en concret: 
a) S’han de regir per la normativa aplicable en matèria de contractació pública i de 
règim local de Catalunya per a la contractació i l’execució de les actuacions 
subvencionades. 
b) Han de destinar la subvenció atorgada a la finalitat prevista en aquestes bases i a 
la convocatòria. 
c) Han de dur a terme l’actuació objecte de la subvenció. 
d) Han de justificar la subvenció en els termes que s’indiquen en aquestes bases. 
e) Han de comunicar a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions per a la 
mateixa actuació procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques 
o privades, nacionals o internacionals. 
Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació donada als fons percebuts. 
f) S’han de sotmetre a les actuacions de comprovació i aportar tota la documentació 
que els requereixi la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents, d’acord amb la normativa vigent. Per aquest motiu, les entitats 
beneficiàries han de conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons 
percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control, en els termes previstos per la legislació vigent. 
Base 6a. Avançament de contractació i lliurament de subvencions 
Les entitats locals que vulguin avançar, a càrrec seu, la contractació l’execució de les 
actuacions incloses en la planificació del període 2013-2017 aprovada pel Ple de la 
Diputació, han de comunicar-ho prèviament a la Diputació a l’efecte del seguiment de 
l’actuació per a la seva incorporació posterior. 
Aquesta incorporació queda condicionada a la inclusió de l’actuació sol·licitada a 
l’anualitat que correspongui, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. Per al 
lliurament de les subvencions corresponents als PUOSC dels exercicis 2013, 2014, 
2015, 2016 i 2017, cal atenir-se a l’aprovació dels pressupostos respectius i acords 
d’aprovació de la  Diputació. 
Base 7a. Contractació de les actuacions d’inversió i adquisició 
Els ens locals beneficiaris de les subvencions del Programa Específic han d’adjudicar 
les obres, serveis o subministraments subvencionats en un termini màxim d’un any a 
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comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) de l’aprovació del programa específic de l'anualitat corresponent, si bé, 
abans de finalitzar aquest termini, poden sol·licitar una pròrroga, que no pot ser 
superior a sis mesos. En cas d'aprovació d'un canvi de destí amb posterioritat a la 
publicació de l'anualitat corresponent, el termini màxim d'adjudicació començarà a 
comptar a partir de la data de notificació. 
En les subvencions del Programa Específic atorgades per a l’adquisició d’actius 
patrimonials inventariables, els ens locals beneficiaris han d’haver finalitzat la 
tramitació administrativa que exigeix el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en el termini màxim d’un any a 
comptar de l’endemà de la publicació en el BOPG del programa del pla específic de 
l’anualitat corresponent, sens perjudici de la possibilitat de sol·licitar la pròrroga que 
s’estableix en l’apartat 1 d’aquesta base. 
D’acord amb el que disposa l’article 86.2 del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, no es pot 
fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir la quantia i eludir, d’aquesta 
manera, els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que 
corresponguin. 
L’ens beneficiari ha de realitzar la contractació de les actuacions amb estricte 
compliment del que estableix la legislació en matèria de contractació pública, 
compliment del qual es fa responsable. 
Base 8a. Documentació administrativa 
1. Un cop realitzada la tramitació administrativa corresponent i, en qualsevol cas, 
abans de la licitació de les actuacions, el beneficiari ha de trametre a la Diputació, 
mitjançant els models normalitzats, la documentació següent: 
a) Un certificat de l’òrgan competent que acrediti que disposa de dotació 
pressupostària suficient per atendre el finançament de l’actuació, de les llicències, 
autoritzacions i, si escau, que acrediti l’aprovació definitiva dels projectes, la 
disponibilitat dels terrenys necessaris per iniciar l’execució de l’actuació i el règim de 
l’impost sobre el valor afegit aplicable a l’actuació subvencionada. 
b) Un exemplar del projecte en format digital o, si escau, dels documents tècnics 
suficients per contractar, d’acord amb la normativa vigent en matèria de contractació 
pública, per a les obres. 
2. En el cas de compra d’actius patrimonials inventariables, s’ha d’haver aportat 
l’escriptura de compravenda o el certificat d’inscripció del bé en el Registre de la 
Propietat, mentre que, en el cas d’expropiació, s’ha d’haver aportat l’acta d’ocupació i 
l’acreditació del pagament de l’apreuament. 
Base 9a. Determinació de l’import de les subvencions 
1. El centre gestor, un cop rebuda la documentació acreditativa de la contractació de 
l’actuació, de la compra de l’actiu patrimonial inventariable o de l’expropiació, 
mitjançant resolució del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, 
Cultural i d’Acció Social, determina l’import consolidat de la subvenció, que en cap cas 
ha de superar el programat en el Pla Específic, per aplicació del percentatge de la 
subvenció programada al preu d’adjudicació, sens perjudici de l’aplicació general del 
que estableixin el punt 8 de les bases específiques i la base 1a. d'aquestes bases 
complementàries. 
2. La documentació acreditativa de la contractació de l’actuació ha d’incloure, segons 
el model normalitzat, un certificat de la Intervenció de la corporació local que acrediti 
la distribució del finançament de l’actuació, incloent-hi la quantia i procedència de 
totes les aportacions de què disposi l’actuació. 
Base 10a. Execució de les actuacions 
1. Els ens beneficiaris han d’executar les actuacions contractades en el termini 
establert en el plec de clàusules administratives, en el projecte o en el document 
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contractual corresponent. Aquest termini no pot excedir els 2 anys comptats des de la 
data de contractació de l’actuació. Qualsevol pròrroga, ampliació o modificació de 
terminis en els contractes s’ha de comunicar de forma immediata als serveis de la 
Diputació de Girona, i resta condicionada, si s’excedeix l’esmentada data, a la seva 
aprovació.  
Els plecs de les clàusules administratives han de preveure els requisits establerts en 
aquestes bases. 
Base 11a. Modificacions 
1. Qualsevol modificació en els projectes subvencionats s’ha de tramitar i justificar 
d’acord amb el que estableix la legislació vigent sobre contractació pública i el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Les modificacions en un projecte no poden comportar que, de fet, es produeixi un 
canvi de destinació de la subvenció. 
2. Els projectes modificats s’han de trametre amb una còpia en format electrònic als 
serveis de la Diputació de Girona. 
3. En cas que les modificacions suposin un augment del pressupost que consta en el 
Pla Específic, l’ens beneficiari ha d’acreditar el finançament tenint en compte que les 
modificacions de projectes no comporten l’increment de la subvenció. Quan, 
contràriament, les modificacions suposin una disminució del pressupost, es produeix 
la minoració proporcional de la subvenció, si s’escau, fins al percentatge màxim que li 
correspongui, d’acord amb el que estableixin el punt 8 de les bases específiques i la 
base 1a. d'aquestes bases complementàries. Si la modificació es produeix una 
vegada adjudicada l’obra, es redueix la subvenció de la mateixa manera. 
Base 12a. Revocació, reintegrament i infraccions administratives 
1. En el cas que es produeixi un incompliment de les bases i de la normativa 
reguladora de subvencions, el president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, Cultural i d’Acció Social inicia l’expedient corresponent de revocació total o 
parcial de la subvenció i, si escau, demana el reintegrament de les subvencions amb 
els interessos legals corresponents. 
En aplicació del principi de proporcionalitat es té en compte l’assoliment de la finalitat 
per a la qual es va concedir la subvenció, i el fet que es pugui destinar a l’ús general o 
al servei públic. 
Sens perjudici del punt anterior, i de les altres responsabilitats que se’n puguin 
derivar, els esmentats incompliments poden ser constitutius d’una infracció 
administrativa en matèria de subvencions, i poden donar lloc a la incoació del 
procediment sancionador corresponent. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases i l'aprovació de les 
bases complementàries descrites als punts anteriors, pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
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 i l'aprovació de les bases complementàries 
quedaran aprovades definitivament. 
 
15. PLE59/000025/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Medi Ambient 

(014): Aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions als 
consells comarcals de la demarcació de Girona, Cerd anya i Osona, per al 
finançament dels serveis de comptabilitat energètic a que presten als 
ajuntaments 
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Amb l’objectiu de regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als  
Consells Comarcals esmentats amb la finalitat també esmentada, el Servei de Medi 
Ambient eleva la proposta a la Comissió d'Acció Territorial perquè n’informi 
favorablement i proposi al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions 
que concedeix la Diputació de Girona als Consells Comarcals de la demarcació de 
Girona, Cerdanya i Osona, per al finançament parcial dels serveis de comptabilitat 
energètica que aquests Consells Comarcals presten als ajuntaments, segons el text 
que es transcriu a continuació: 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE 
CONCEDEIX LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS CONSELLS COMARCALS DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA, CERDANYA I OSONA, PER AL FINANÇAMENT 
PARCIAL DELS SERVEIS DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA QUE AQUESTS 
CONSELLS COMARCALS PRESTEN ALS AJUNTAMENTS GIRONINS 
1. Objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat regular les subvencions que concedeix la Diputació 
de Girona als Consells Comarcals de la demarcació de Girona, Cerdanya i Osona, 
per al finançament parcial dels serveis de comptabilitat energètica que aquests 
Consells Comarcals presten als ajuntaments de la seva pròpia comarca, tant si ho fan 
directament com a través d'Agències d'Energia, Consorcis, o altres entitats de les que 
el propi Consell Comarcal en formi part.  
L’atorgament de subvencions serà compatible amb altres ingressos que tinguin la 
mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobrefinançament. 
Les activitats subvencionades podran ser subcontractades. 
2. Naturalesa i forma 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. Les subvencions atorgades tindran caràcter finalista i 
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 d'aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el 
període establert en la convocatòria i l'establiment d'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 els 
consells comarcals del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, l'Alt 
Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, Osona i la Selva. 
4. Conceptes subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, 
responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases. Les actuacions hauran de ser 
realitzades a partir de l’1 de gener de l’any corresponent a cada convocatòria i fins a 
l’acabament del termini que s’hi estableixi. 
Les accions hauran d’estar directament dirigides a serveis de comptabilitat i gestió de 
subministres energètics municipals en municipis de la província de Girona. 
Implantació i/o funcionament de sistemes de comptabilitat i gestió de subministres 
energètics municipals mitjançant contractació de serveis.  
Adquisició de programes informàtics de comptabilitat i gestió de dades energètiques. 
Els sistemes adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics a 
la Diputació de Girona en format digital, a efectes de poder elaborar els inventaris de 
seguiment d'emissions, d'acord amb els compromisos del Pacte d'Alcaldes. 
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5. Import màxim de la subvenció 
Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre 
la base de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta a la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció 
que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a 
continuació: 
Per a la implantació i/o funcionament de sistemes de comptabilitat i gestió energètica 
s'estableix el preu unitari i subvenció màxima: 
Subvenció unitària màxima mensual per pòlissa (a multiplicar 
pel nombre de mesos de prestació del servei) 

Subvenció màxima 

1,00 euro 6.000,00 euros 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades com a quantia fixa. 
La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del sol·licitat o del màxim 
atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir proporcionalment, segons el 
nombre de pòlisses gestionades, el pressupost disponible. 
6. Sol·licituds 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la 
convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament 
mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la 
plataforma PSIS del Consorci AOC. 
La petició ha d’anar acompanyada necessàriament dels documents següents:  
Certificat emès pel Secretari General del Consell Comarcal amb indicació del nombre 
total de pòlisses de subministrament elèctric que compleixin els següents requisits 
segons ha de constar a la pròpia certificació: 
que siguin gestionades pel consell comarcal o ens intermedi depenent del propi 
consell comarcal per encàrrec d'un ajuntament de la seva comarca. 
que un ajuntament o ens adscrit a aquest ajuntament en sigui el titular, fent constar a 
la certificació el número de pòlissa, la companyia subministradora, i l'ajuntament o ens 
titular. 
que l'encàrrec inclogui la gestió energètica de la pòlissa (control de facturació, 
exactitud de llegides de comptadors, etc.) i no només la compra conjunta de l'energia 
o altres aspectes de contractació. 
A la mateixa certificació es farà constar el cost total per al consell comarcal del servei 
de comptabilitat energètica referit a les pòlisses incloses a la sol·licitud, amb 
desglossament dels capítols de despesa i els ingressos de qualsevol tipus obtinguts 
per la prestació d'aquest mateix servei.  
Caldrà especificar el nombre de mesos en que s'han gestionat les pòlisses de cada 
ajuntament. 
El certificat s'ha d'adjuntar en format pdf a l'aplicatiu web.  
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida, sens 
perjudici del que estableix 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 notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la 
documentació preceptiva, s’entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 71 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit 
ulterior. 
7. Criteris de valoració 
L'import consignat en la convocatòria es dividirà pel nombre total de pòlisses de totes 
les sol·licituds per establir una subvenció unitària per pòlissa i mes. L'import de les 
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subvencions es calcularà com a multiplicació d'aquesta subvenció unitària pel nombre 
de pòlisses/mes de cada sol·licitant. 
8. Instrucció de l’expedient 
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al 
centre gestor de Medi Ambient, sense perjudici de les delegacions que es considerin 
oportunes. 
La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora, que queda definida en 
aquestes bases. 
L’òrgan competent per a la resolució del procediment d’atorgament de les 
subvencions és la Junta de Govern de la Diputació de Girona. 
9. Composició de la Comissió Qualificadora 
President: el vicepresident de la Diputació, president de la Comissió d'Acció 
Territorial. 
Vocals: el coordinador de Medi Ambient i el cap de Medi Ambient. 
Secretari: el secretari general de la corporació o el funcionari que delegui. 
Interventor: l’interventor general de la corporació o el funcionari que delegui. 
10. Resolució i notificació 
La Junta de Govern ha d’adoptar la resolució en el termini màxim de sis mesos, que 
computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, sense 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 s’ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el 
termini màxim de deu dies, comptadors des de la data en què s'adopti, i haurà 
d’incloure, per a cada subvenció atorgada, el pressupost subvencionable, la 
subvenció atorgada, l’import a justificar i el percentatge de subvenció. 
11. Acceptació 
Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense reserves, la 
subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit. 
A aquest efecte, la signatura del justificant de recepció de la comunicació de la 
subvenció  o la recepció de la comunicació electrònica ―del qual quedarà constància 
en el corresponent assentament― és suficient, sempre que el beneficiari no al·legui 
res en contra en el termini d’un mes. 
12. Obligacions del beneficiari 
Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció. 
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si 
escau, i a qualsevol altra 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 els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
Passar les dades de consums energètics anuals a la Diputació de Girona en format 
digital, a efectes de poder elaborar els inventaris de seguiment d'emissions, d'acord 
amb els compromisos del Pacte d'Alcaldes 
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. 
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada 
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cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les 
bases reguladores específiques. 
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. 
Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol 
acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin 
objecte de subvenció, així com els cartells que es puguin col·locar amb motiu de les 
actuacions i durant el període de vigència de l’obligatorietat de destinar els espais a 
les funcions subvencionades, segons el que estableix l’article 4 d’aquestes bases. 
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
13. Justificació i pagament 
La justificació de despesa es farà en una única tramesa un cop finalitzades totes les 
actuacions objecte de la subvenció. 
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà en 
la convocatòria corresponent. 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. 
La documentació que cal presentar és la següent: 
El compte justificatiu simplificat, emplenat degudament, segons el model normalitzat, 
el qual ha de contenir la informació següent: 
Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte.  
Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i 
especificació de les despeses fetes amb mitjans propis. 
Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte, amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
Documentació complementària: 
Un exemplar o còpia de tots els materials de difusió o publicitat de les accions 
realitzades. 
Una còpia digital editable de les dades energètiques gestionades. 
La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de 
les despeses justificades. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. 
En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, 
segons el que estableixi l’acord de resolució, es farà el pagament de forma 
proporcional a la despesa justificada, sempre que s'hagi acomplert l'objectiu de la 
subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de 
justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l'import corresponent a la 
despesa no justificada. En ambdós casos es modificarà l'import de la subvenció, per 
ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament. 
La subvenció es farà efectiva en un sol pagament, una vegada justificada la 
subvenció.  
14. Modificació i nul·litat 
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, s’atindrà al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. No es 
preveu el canvi de destinació de les subvencions. Tot i que s'acceptaran canvis en el 
nombre de pòlisses gestionades per a cada ajuntament i incorporació d'ajuntaments. 
En cap cas això significarà un increment de la subvenció atorgada. 
Donades les característiques de l'objecte de la subvenció, no es preveu l'atorgament 
de pròrrogues a la justificació.  
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La subvenció es modificarà d'ofici en els casos previstos en l'ordenança general de 
subvencions i, en tot cas: 
En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, 
segons el que estableixi l’acord de resolució. 
En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que 
s'ha de justificar. 
En ambdós casos es modificarà l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per 
resoldre els recursos que s’interposin. 
15. Verificació i control 
Les subvencions atorgades per la Diputació de Girona estan sotmeses a verificació i 
control segons el que estableix l'Ordenança general de subvencions. 
La diputació es reserva el dret de fer una verificació de l'eficàcia de les accions al cap 
d'un temps d'haver estat executades i de la cura per part de l'ajuntament en el seu 
correcte funcionament, sempre dins dels terminis establerts en l'article 4, i penalitzar 
amb un punt negatiu en la següent convocatòria aquells ajuntaments que hagin 
mostrat una clara manca de diligència en la gestió de l'acció. 
16. Reintegrament de les subvencions 
Els supòsits i procediment de reintegrament es regulen en l'Ordenança general de 
subvencions.  
17. Difusió i publicitat 
Les bases específiques reguladores de subvencions se sotmetran a informació 
pública durant el termini del vint dies hàbils, mitjançant la publicació íntegra al 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 Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens 
locals. Transcorregut el termini sense que s’hagin presentat al·legacions, les bases 
quedaran definitivament aprovades, i es publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona en què se'n farà constar el caràcter definitiu. 
18. Règim jurídic 
En tot allò que no prevegin 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; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant. 
Disposició addicional primera 
La convocatòria de 2014 que es regeix per aquestes bases és aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona. Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure 
concurrència i igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
Disposició addicional segona 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les 
bases o que una vegada aprovades definitivament s’interposi recurs, el president de 
la Diputació serà l’òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos 
que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.” 
 
SEGON. Aprovar la convocatòria per a l’any 2014, per a l’atorgament de subvencions 
que concedeix la Diputació de Girona als consells comarcals de la demarcació de 
Girona, Cerdanya i Osona, per al finançament parcial dels serveis de comptabilitat 
energètica que aquests Consells Comarcals presten als ajuntaments, i que es 
transcriu literalment tot seguit: 
“CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2014 PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
QUE CONCEDEIX LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS CONSELLS COMARCALS DE 
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LA DEMARCACIÓ DE GIRONA, CERDANYA I OSONA, PER AL FINANÇAMENT 
PARCIAL DELS SERVEIS DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA QUE AQUESTS 
CONSELLS COMARCALS PRESTEN ALS AJUNTAMENTS.  
1. Objecte 
Subvencions que concedeix la Diputació de Girona als Consells Comarcals de la 
demarcació de Girona, Cerdanya i Osona, per al finançament parcial dels serveis de 
comptabilitat energètica que aquests Consells Comarcals presten als ajuntaments.  
Les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme en el període de l’1 de 
gener fins el 31 de desembre de 2014. 
2. Crèdits pressupostaris 
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec 
de la partida següent: 
Partida 400/172/46500, amb una dotació màxima de 25.000,00 euros. 
En cas necessari, es podran redimensionar aquestes dotacions en funció de les 
sol·licituds rebudes, prèvia modificació pressupostària, si s'escau. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de 
publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 15 d'octubre de 2014. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que que s’indica a l’apartat 6è 
de les bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
AOC. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de 10 dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la 
sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la 
documentació reclamada, s’entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 71 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit 
ulterior. 
4. Termini de resolució i notificació 
En el termini màxim de 6 mesos la Junta de Govern haurà de resoldre i notificar la 
primera resolució del procediment. La resolució ha de ser notificada a tots els 
interessats, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució, i es farà pública de conformitat amb allò que disposa la vigent Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució, els 
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu.  
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a la Diputació tenir 
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, com 
també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens perjudici de 
l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb el que estableix la 
normativa general de subvencions.  
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al 
de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent al de la notificació. 
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6. Publicitat 
S’inseriran anuncis al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al web corporatiu. 
7. Termini de justificació de les subvencions 
El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitza el 15 de gener de 2015.” 
 
TERCER. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici de 2014 per un import 
màxim de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €) de la partida 400/172/46500. 
 
QUART. Sotmetre les bases i la convocatòria esmentades a informació pública durant 
un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació i per referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions 
i/o reclamacions durant el termini d’informació pública, aquest acord quedarà elevat a 
definitiu. 
 
16. PLE59/000026/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Medi Ambient 

(014): Aprovació d'uns convenis per participar en u n "Projecte Clima" pilot 
del fons de carboni per a una economia sostenible ( FES-CO2), amb els 
Ajuntaments d'Arbúcies, de Bolvir, de la Vall d'en Bas, de Navata, de 
Setcases i de Torroella de Montgrí. 

 
En data 11 de febrer de 2013 es va signar un contracte de compravenda de 
reduccions verificades d’emissions de gasos efecte hivernacle, amb el Ministerio 
d’Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 
 
D’acord amb aquest contracte el MAGRAMA, mitjançant el Fondo de Carbono, 
adquireix reduccions verificades d'emissions en els sectors coneguts com a “sectors 
difosos” (no subjectes al règim europeu de comerç de drets d'emissió) que resultin del 
desenvolupament de projectes a Espanya (“Proyectos Clima”). 
 
El contracte signat amb el MAGRAMA inclou calderes de biomassa de diferents 
municipis gironins, les quals es considera que tenen emissions zero i, per tant, el que 
produeixen es considera estalvi en comparació al que l'emetria en cas d'utilitzar fonts 
d'energia fòssil. 
 
Les instal·lacions a certificar són les següents: 
L’Ajuntament d’Arbúcies preveu instal·lar 3 calderes de biomassa, una al Camp de 
Futbol de Can Pons, una altra a l'Escola Carulla, i l’altra al Casal de Jubilats. 
L'Ajuntament de Bolvir preveu instal·lar 2 calderes, una a l'escola i al poliesportiu i 
una altra al centre d'interpretació. 
L'Ajuntament de La Vall d'en Bas preveu instal·lar una caldera a l'alberg municipal. 
L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys preveu instal·lar una caldera a l'antiga 
rectoria. 
L'Ajuntament de Navata preveu la instal·lació d'una caldera de biomassa que ha de 
subministrar ACS i calefacció a diferents instal·lacions (escola, poliesportiu, llar 
d'infants, piscina municipal, etc.). 
L'Ajuntament de Setcases preveu la instal·lació d'una caldera de biomassa per 
subministrar ACS i calefacció a l'Ajuntament, hotels, restaurants i altres edificis. 
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí preveu la instal·lació d'una caldera de biomassa 
per a l'escola d'educació infantil, escola d'educació primària i el poliesportiu. 
 
Els Ajuntaments d’Arbúcies, de Bolvir, de la Vall d’en Bas, de Maçanet de Cabrenys, 
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de Navata, de Setcases i de Torroella de Montgrí, consideren d'interès participar en 
els projectes Clima i la venda d'emissions de les calderes. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Acció Territorial dictamina favorablement i 
proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR la signatura dels convenis corresponents entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies, l’Ajuntament de Bolvir, l’Ajuntament de la Vall d’en 
Bas, l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, l’Ajuntament de Navata, l’Ajuntament de 
Setcases i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per a la participació en un “Projecte 
Clima” pilot del fons de carboni per a una economia sostenible (FES-CO2) del 
“Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” del Govern d’Espanya, 
dels següents tenors literals: 
“ CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT D'ARBÚCIES 
PER A LA PARTICIPACIÓ EN UN “PROJECTE CLIMA” PILOT DEL FONS DE 
CARBONI PER A UNA ECONOMIA SOSTENIBLE (FES-CO2) DEL “MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE” DEL GOVERN 
D'ESPANYA. 
CN/3143 
1. ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una banda la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. 
Joan Giraut i Cot, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord del Ple del dia  
I de l’altra, l’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb NIF P1700900B, representat pel seu 
alcalde, el Sr. Pere Garriga i Solà, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. 
Joana M. Llor i Serra. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
I.- La “Ley 2/2011, de 4 de març, de Economía Sostenible” va crear el “Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible” (FES-CO2), que depèn del “Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” (en endavant MAGRAMA). 
II.- L'activitat del FESCO2 prima l'adquisició de reduccions verificades d'emissions en 
els sectors coneguts com a “sectors difosos” (no subjectes al règim europeu de 
comerç de drets d'emissió) que resultin del desenvolupament de projectes a Espanya 
(“Proyectos Clima”). 
III.- Amb l'objectiu de consolidar la seva posada en funcionament, el FES-CO2 ha 
llançat la convocatòria 2012 per a la selecció de “Proyectos Clima” pilot. Aquests 
projectes han de servir per avaluar els reptes que planteja el desenvolupament de 
projectes d'aquest tipus. 
IV.- La Diputació de Girona va concórrer a la convocatòria esmentada a l'apartat 
anterior amb el projecte “Biomasa por el Clima”, que té el codi 114/2012, i que ha 
resultat escollit juntament amb altres 39 projectes pilot d'arreu de l'estat espanyol. 
S'adjunta com a Annex 1 còpia del projecte. 
V.- Com consta a aquest projecte, l'Ajuntament d'Arbúcies preveu la instal·lació de 3 
calderes de biomassa al Camp de Futbol de Can Pons, a l'Escola Carulla, i al Casal 
de Jubilats que, si es posen en funcionament,  suposaran un estalvi d'emissions de 
CO2 de 13,73; 30,97; i 14,00 tones a l'any respectivament. 
VI.- El MAGRAMA proposa a la Diputació de Girona la compra d'aquesta reducció 
d'emissions que realitzarà l'Ajuntament d'Arbúcies a raó de 7,10 euros per tona de 
CO2 i any per al període 2013-2017, IVA a part, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a  Annex 2. 
3. PACTES 
PRIMER: L'Ajuntament d'Arbúcies dóna el seu vistiplau a la signatura del contracte de 
compravenda de reduccions verificades d'emissions que s'adjunta com a Annex 2 i, 
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en aquest sentit, cedeix a la Diputació de Girona els drets derivats de la reducció 
d'emissions imputable a les calderes de biomassa descrites a l'expositiu cinquè. El 
nombre d'emissions que es preveu reduir és, com a màxim, el següent: 
Any 2014: 58,70 Tn CO2 
Any 2015: 58,70 Tn CO2 
Any 2016: 58,70 Tn CO2 
TOTAL:  176,10 Tn CO2 
SEGON: La Diputació de Girona assumirà totes les despeses relatives al control, 
seguiment, i verificació de la reducció d'emissions, així com les altres obligacions 
derivades del contracte que s'adjunta com a Annex 2. 
TERCER: La Diputació de Girona transferirà a l'Ajuntament d'Arbúcies totes les 
quantitats que obtingui per la venda de les reduccions. 
QUART: L'Ajuntament d'Arbúcies es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
impossibilitat sobrevinguda de realitzar la instal·lació de les calderes de biomassa 
descrites a l'expositiu cinquè i/o qualsevol incidència que afecti al seu rendiment i/o 
funcionament. La concurrència d'aquestes circumstàncies no implicarà cap 
responsabilitat llevat de la pèrdua que correspongui per la impossibilitat de venda de 
la reducció de les emissions. 
CINQUÈ: El present conveni serà vigent fins el 31.12.2017, data de finalització 
prevista al contracte entre la Diputació de Girona i el MAGRAMA. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE BOLVIR PER 
A LA PARTICIPACIÓ EN UN “PROJECTE CLIMA” PILOT DEL FONS DE CARBONI 
PER A UNA ECONOMIA SOSTENIBLE (FES-CO2) DEL “MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE” DEL GOVERN 
D'ESPANYA. 
CN/3135 
1. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. 
Joan Giraut i Cot, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord del Ple del dia  
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE BOLVIR, amb NIF P1702700D, representat pel seu 
alcalde, el Sr. Bartomeu Baqué i Muntané, assistit per la secretària-interventora de la 
Corporació, Sra. M. Mercè Amat Ribera. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
I.- La “Ley 2/2011, de 4 de març, de Economía Sostenible” va crear el “Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible” (FES-CO2), que depèn del “Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” (en endavant MAGRAMA). 
II.- L'activitat del FESCO2 prima l'adquisició de reduccions verificades d'emissions en 
els sectors coneguts com a “sectors difosos” (no subjectes al règim europeu de 
comerç de drets d'emissió) que resultin del desenvolupament de projectes a Espanya 
(“Proyectos Clima”). 
III.- Amb l'objectiu de consolidar la seva posada en funcionament, el FES-CO2 ha 
llançat la convocatòria 2012 per a la selecció de “Proyectos Clima” pilot. Aquests 
projectes han de servir per avaluar els reptes que planteja el desenvolupament de 
projectes d'aquest tipus. 
IV.- La Diputació de Girona va concórrer a la convocatòria esmentada a l'apartat 
anterior amb el projecte “Biomasa por el Clima”, que té el codi 114/2012, i que ha 
resultat escollit juntament amb altres 39 projectes pilot d'arreu de l'estat espanyol. 
S'adjunta com a Annex 1 còpia del projecte. 
V.- Com consta a aquest projecte, l'Ajuntament de Bolvir preveu instal·lar 2 calderes, 
una a l'escola i al poliesportiu i una altra al centre d'interpretació, que, si es posen en 
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funcionament suposaran respectivament un estalvi de 23,02 i 23,27 tones de CO2 a 
l'any. 
VI.- El MAGRAMA proposa a la Diputació de Girona la compra d'aquesta reducció 
d'emissions que realitzarà l'Ajuntament de Bolvir a raó de 7,10 euros per tona de CO2 
i any per al període 2013-2017, IVA a part, d'acord amb el contracte que s'adjunta 
com a Annex 2. 
3. PACTEN: 
PRIMER: L'Ajuntament de Bolvir dóna el seu vistiplau a la signatura del contracte de 
compravenda de reduccions verificades d'emissions que s'adjunta com a Annex 2 i, 
en aquest sentit, cedeix a la Diputació de Girona els drets derivats de la reducció 
d'emissions imputable a les calderes de biomassa descrites a l'expositiu cinquè. El 
nombre d'emissions que es preveu reduir és, com a màxim, el següent: 
Any 2013: 23,02 Tn CO2 
Any 2014: 23,02 Tn CO2 
Any 2015: 46,29 Tn CO2 
Any 2016: 46,29 Tn CO2 
TOTAL:  138,62 Tn CO2 
SEGON: La Diputació de Girona assumirà totes les despeses relatives al control, 
seguiment, i verificació de la reducció d'emissions, així com les altres obligacions 
derivades del contracte que s'adjunta com a Annex 2. 
TERCER: La Diputació de Girona transferirà a l'Ajuntament de Bolvir totes les 
quantitats que obtingui per la venda de les reduccions. 
QUART: L'Ajuntament de Bolvir es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
impossibilitat sobrevinguda de realitzar la instal·lació de les calderes de biomassa 
descrites a l'expositiu cinquè i/o qualsevol incidència que afecti al seu rendiment i/o 
funcionament. La concurrència d'aquestes circumstàncies no implicarà cap 
responsabilitat llevat de la pèrdua que correspongui per la impossibilitat de venda de 
la reducció de les emissions. 
CINQUÈ: El present conveni serà vigent fins el 31.12.2017, data de finalització 
prevista al contracte entre la Diputació de Girona i el MAGRAMA. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE LA VALL 
D'EN BAS PER A LA PARTICIPACIÓ EN UN “PROJECTE CLIMA” PILOT DEL FONS 
DE CARBONI PER A UNA ECONOMIA SOSTENIBLE (FES-CO2) DEL “MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE” DEL GOVERN 
D'ESPANYA. 
CN/3136 
1. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. 
Joan Giraut i Cot, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord del Ple del dia  
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS, amb NIF P1701700E, representat 
pel seu alcalde, el Sr. Miquel Calm i Puig, assistit per la secretària de la Corporació, 
Sra. Núria Camps i Mas. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
I.- La “Ley 2/2011, de 4 de març, de Economía Sostenible” va crear el “Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible” (FES-CO2), que depèn del “Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” (en endavant MAGRAMA). 
II.- L'activitat del FESCO2 prima l'adquisició de reduccions verificades d'emissions en 
els sectors coneguts com a “sectors difosos” (no subjectes al règim europeu de 
comerç de drets d'emissió) que resultin del desenvolupament de projectes a Espanya 
(“Proyectos Clima”). 
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III.- Amb l'objectiu de consolidar la seva posada en funcionament, el FES-CO2 ha 
llançat la convocatòria 2012 per a la selecció de “Proyectos Clima” pilot. Aquests 
projectes han de servir per avaluar els reptes que planteja el desenvolupament de 
projectes d'aquest tipus. 
IV.- La Diputació de Girona va concórrer a la convocatòria esmentada a l'apartat 
anterior amb el projecte “Biomasa por el Clima”, que té el codi 114/2012, i que ha 
resultat escollit juntament amb altres 39 projectes pilot d'arreu de l'estat espanyol. 
S'adjunta com a Annex 1 còpia del projecte. 
V.- Com consta en el projecte, l'Ajuntament de La Vall d'en Bas preveu instal·lar una 
caldera a l'alberg municipal que, si es posa en funcionament, suposarà un estalvi de 
30,97 tones de CO2 per any. 
VI.- El MAGRAMA proposa a la Diputació de Girona la compra d'aquesta reducció 
d'emissions que realitzarà l'Ajuntament de la Vall d'en Bas a raó de 7,10 euros per 
tona de CO2 i any per al període 2013-2017, IVA a part, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a Annex 2. 
3. PACTEN: 
PRIMER: L'Ajuntament de La Vall d'en Bas dóna el seu vistiplau a la signatura del 
contracte de compravenda de reduccions verificades d'emissions que s'adjunta com a 
Annex 2 i, en aquest sentit, cedeix a la Diputació de Girona els drets derivats de la 
reducció d'emissions imputable a les calderes de biomassa descrites a l'expositiu 
cinquè. El nombre d'emissions que es preveu reduir és, com a màxim, el següent: 
Any 2013: 30,97 Tn CO2 
Any 2014: 30,97 Tn CO2 
Any 2015: 30,97 Tn CO2 
Any 2016: 30,97 Tn CO2 
TOTAL:  123,88 Tn CO2 
SEGON: La Diputació de Girona assumirà totes les despeses relatives al control, 
seguiment, i verificació de la reducció d'emissions, així com les altres obligacions 
derivades del contracte que s'adjunta com a Annex 2. 
TERCER: La Diputació de Girona transferirà a l'Ajuntament de La Vall d'en Bas totes 
les quantitats que obtingui per la venda de les reduccions. 
QUART: L'Ajuntament de La Vall d'en Bas es compromet a notificar a la Diputació de 
Girona la impossibilitat sobrevinguda de realitzar la instal·lació de les calderes de 
biomassa descrites a l'expositiu cinquè i/o qualsevol incidència que afecti al seu 
rendiment i/o funcionament. La concurrència d'aquestes circumstàncies no implicarà 
cap responsabilitat llevat de la pèrdua que correspongui per la impossibilitat de venda 
de la reducció de les emissions. 
CINQUÈ: El present conveni serà vigent fins el 31.12.2017, data de finalització 
prevista al contracte entre la Diputació de Girona i el MAGRAMA. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE MAÇANET 
DE CABRENYS PER A LA PARTICIPACIÓ EN UN “PROJECTE CLIMA” PILOT DEL 
FONS DE CARBONI PER A UNA ECONOMIA SOSTENIBLE (FES-CO2) DEL 
“MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE” DEL 
GOVERN D'ESPANYA. 
CN/3138 
1. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. 
Joan Giraut i Cot, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord del Ple del dia  
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS, amb NIF P1710800B, 
representat pel seu alcalde, el Sr. Lluís Carbó i Saguer, assistit pel secretari de la 
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Corporació, Sr. Josep Rovira i Jofre i assistit  per la secretària de la Corporació, Sra. 
M. Dolors Martí i Trilla. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
I.- La “Ley 2/2011, de 4 de març, de Economía Sostenible” va crear el “Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible” (FES-CO2), que depèn del “Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” (en endavant MAGRAMA). 
II.- L'activitat del FESCO2 prima l'adquisició de reduccions verificades d'emissions en 
els sectors coneguts com a “sectors difosos” (no subjectes al règim europeu de 
comerç de drets d'emissió) que resultin del desenvolupament de projectes a Espanya 
(“Proyectos Clima”). 
III.- Amb l'objectiu de consolidar la seva posada en funcionament, el FES-CO2 ha 
llançat la convocatòria 2012 per a la selecció de “Proyectos Clima” pilot. Aquests 
projectes han de servir per avaluar els reptes que planteja el desenvolupament de 
projectes d'aquest tipus. 
IV.- La Diputació de Girona va concórrer a la convocatòria esmentada a l'apartat 
anterior amb el projecte “Biomasa por el Clima”, que té el codi 114/2012, i que ha 
resultat escollit juntament amb altres 39 projectes pilot d'arreu de l'estat espanyol. 
S'adjunta com a Annex 1 còpia del projecte. 
V.- Com consta al projecte, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys preveu instal·lar 
una caldera a l'antiga rectoria que, si es posa en funcionament, suposarà un estalvi 
de 46,05 tones de CO2 per any. 
VI.- El MAGRAMA proposa a la Diputació de Girona la compra d'aquesta reducció 
d'emissions que realitzarà l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys a raó de 7,10 euros 
per tona de CO2 i any per al període 2013-2017, IVA a part, d'acord amb el contracte 
que s'adjunta com a Annex 2. 
3. PACTEN: 
PRIMER: L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys dóna el seu vistiplau a la signatura 
del contracte de compravenda de reduccions verificades d'emissions que s'adjunta 
com a Annex 2 i, en aquest sentit, cedeix a la Diputació de Girona els drets derivats 
de la reducció d'emissions imputable a les calderes de biomassa descrites a 
l'expositiu cinquè. El nombre d'emissions que es preveu reduir és, com a màxim, el 
següent: 
Any 2013: 30,89 Tn CO2 
Any 2014: 46,05 Tn CO2 
Any 2015: 46,05 Tn CO2 
Any 2016: 46,05 Tn CO2 
TOTAL:  169,04 Tn CO2 
SEGON: La Diputació de Girona assumirà totes les despeses relatives al control, 
seguiment, i verificació de la reducció d'emissions, així com les altres obligacions 
derivades del contracte que s'adjunta com a Annex 2. 
TERCER: La Diputació de Girona transferirà a l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 
totes les quantitats que obtingui per la venda de les reduccions. 
QUART: L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys es compromet a notificar a la 
Diputació de Girona la impossibilitat sobrevinguda de realitzar la instal·lació de les 
calderes de biomassa descrites a l'expositiu cinquè i/o qualsevol incidència que afecti 
al seu rendiment i/o funcionament. La concurrència d'aquestes circumstàncies no 
implicarà cap responsabilitat llevat de la pèrdua que correspongui per la impossibilitat 
de venda de la reducció de les emissions. 
CINQUÈ: El present conveni serà vigent fins el 31.12.2017, data de finalització 
prevista al contracte entre la Diputació de Girona i el MAGRAMA. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
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“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE NAVATA PER 
A LA PARTICIPACIÓ EN UN “PROJECTE CLIMA” PILOT DEL FONS DE CARBONI 
PER A UNA ECONOMIA SOSTENIBLE (FES-CO2) DEL “MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE” DEL GOVERN 
D'ESPANYA. 
CN/3144 
1. ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una banda la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. 
Joan Giraut i Cot, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord del Ple del dia  
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE NAVATA, amb NIF P1711800A, representat pel seu 
alcalde, el Sr. Jaume Homs i Campamar, assistit per la  secretària de la Corporació, 
Sra. Francesca Borrat i Corominas. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
I.- La “Ley 2/2011, de 4 de març, de Economía Sostenible” va crear el “Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible” (FES-CO2), que depèn del “Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” (en endavant MAGRAMA). 
II.- L'activitat del FESCO2 prima l'adquisició de reduccions verificades d'emissions en 
els sectors coneguts com a “sectors difosos” (no subjectes al règim europeu de 
comerç de drets d'emissió) que resultin del desenvolupament de projectes a Espanya 
(“Proyectos Clima”). 
III.- Amb l'objectiu de consolidar la seva posada en funcionament, el FES-CO2 ha 
llançat la convocatòria 2012 per a la selecció de “Proyectos Clima” pilot. Aquests 
projectes han de servir per avaluar els reptes que planteja el desenvolupament de 
projectes d'aquest tipus. 
IV.- La Diputació de Girona va concórrer a la convocatòria esmentada a l'apartat 
anterior amb el projecte “Biomasa por el Clima”, que té el codi 114/2012, i que ha 
resultat escollit juntament amb altres 39 projectes pilot d'arreu de l'estat espanyol. 
S'adjunta com a Annex 1 còpia del projecte. 
 
V.- Com consta a aquest projecte, l'Ajuntament de Navata preveu la instal·lació d'una 
caldera de biomassa que ha de subministrar ACS i calefacció a diferents instal·lacions 
(escola, poliesportiu, llar d'infants, piscina municipal, etc.) que, si es posa en 
funcionament, suposarà un estalvi d'emissions de CO2 de 49,55 tones per any 
VI.- El MAGRAMA proposa a la Diputació de Girona la compra d'aquesta reducció 
d'emissions que realitzarà l'Ajuntament de Navata a raó de 7,10 euros per tona de 
CO2 i any per al període 2013-2017, IVA a part, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a  Annex 2. 
3. PACTES 
PRIMER: L'Ajuntament de Navata dóna el seu vistiplau a la signatura del contracte de 
compravenda de reduccions verificades d'emissions que s'adjunta com a Annex 2 i, 
en aquest sentit, cedeix a la Diputació de Girona els drets derivats de la reducció 
d'emissions imputable a les calderes de biomassa descrites a l'expositiu cinquè. El 
nombre d'emissions que es preveu reduir és, com a màxim, el següent: 
Any 2014: 49,55 Tn CO2 
Any 2015: 49,55 Tn CO2 
Any 2016: 49,55 Tn CO2 
TOTAL:  148,65 Tn CO2 
SEGON: La Diputació de Girona assumirà totes les despeses relatives al control, 
seguiment, i verificació de la reducció d'emissions, així com les altres obligacions 
derivades del contracte que s'adjunta com a Annex 2. 
TERCER: La Diputació de Girona transferirà a l'Ajuntament de Navata totes les 
quantitats que obtingui per la venda de les reduccions. 
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QUART: L'Ajuntament de Navata es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
impossibilitat sobrevinguda de realitzar la instal·lació de les calderes de biomassa 
descrites a l'expositiu cinquè i/o qualsevol incidència que afecti al seu rendiment i/o 
funcionament. La concurrència d'aquestes circumstàncies no implicarà cap 
responsabilitat llevat de la pèrdua que correspongui per la impossibilitat de venda de 
la reducció de les emissions. 
CINQUÈ: El present conveni serà vigent fins el 31.12.2017, data de finalització 
prevista al contracte entre la Diputació de Girona i el MAGRAMA. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE SETCASES 
PER A LA PARTICIPACIÓ EN UN “PROJECTE CLIMA” PILOT DEL FONS DE 
CARBONI PER A UNA ECONOMIA SOSTENIBLE (FES-CO2) DEL “MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE” DEL GOVERN 
D'ESPANYA. 
CN/3145 
1. ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una banda la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. 
Joan Giraut i Cot, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord del Ple del dia  
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE SETCASES, amb NIF P1720400I, representat pel seu 
alcalde, el Sr. Carlos Fernández i Amer, assistit per la secretària de la Corporació, 
Sra. Míriam Garea Gil. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
I.- La “Ley 2/2011, de 4 de març, de Economía Sostenible” va crear el “Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible” (FES-CO2), que depèn del “Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” (en endavant MAGRAMA). 
II.- L'activitat del FESCO2 prima l'adquisició de reduccions verificades d'emissions en 
els sectors coneguts com a “sectors difosos” (no subjectes al règim europeu de 
comerç de drets d'emissió) que resultin del desenvolupament de projectes a Espanya 
(“Proyectos Clima”). 
III.- Amb l'objectiu de consolidar la seva posada en funcionament, el FES-CO2 ha 
llançat la convocatòria 2012 per a la selecció de “Proyectos Clima” pilot. Aquests 
projectes han de servir per avaluar els reptes que planteja el desenvolupament de 
projectes d'aquest tipus. 
IV.- La Diputació de Girona va concórrer a la convocatòria esmentada a l'apartat 
anterior amb el projecte “Biomasa por el Clima”, que té el codi 114/2012, i que ha 
resultat escollit juntament amb altres 39 projectes pilot d'arreu de l'estat espanyol. 
S'adjunta com a Annex 1 còpia del projecte. 
V.- Com consta a aquest projecte, l'Ajuntament de Setcases preveu la instal·lació 
d'una caldera de biomassa per subministrar ACS i calefacció a l'Ajuntament, hotels, 
restaurants i altres edificis, que si es posa en funcionament, suposarà un estalvi 
d'emissions de CO2 de 315,60 tones per any. 
VI.- El MAGRAMA proposa a la Diputació de Girona la compra d'aquesta reducció 
d'emissions que realitzarà l'Ajuntament de Setcases a raó de 7,10 euros per tona de 
CO2 i any per al període 2013-2017, IVA a part, d'acord amb el contacte que 
s'adjunta com a Annex 2. 
3. PACTES 
PRIMER: L'Ajuntament de Setcases dóna el seu vistiplau a la signatura del contracte 
de compravenda de reduccions verificades d'emissions que s'adjunta com a Annex 2 
i, en aquest sentit, cedeix a la Diputació de Girona els drets derivats de la reducció 
d'emissions imputable a les calderes de biomassa descrites a l'expositiu cinquè. El 
nombre d'emissions que es preveu reduir és, com a màxim, el següent: 
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Any 2014: 31,28 Tn CO2 
Any 2015: 315,60 Tn CO2 
Any 2016: 315,60 Tn CO2 
TOTAL: 662,48 Tn CO2 
SEGON: La Diputació de Girona assumirà totes les despeses relatives al control, 
seguiment, i verificació de la reducció d'emissions, així com les altres obligacions 
derivades del contracte que s'adjunta com a Annex 2. 
TERCER: La Diputació de Girona transferirà a l'Ajuntament de Setcases totes les 
quantitats que obtingui per la venda de les reduccions. 
QUART: L'Ajuntament de Setcases es compromet a notificar a la Diputació de Girona 
la impossibilitat sobrevinguda de realitzar la instal·lació de les calderes de biomassa 
descrites a l'expositiu cinquè i/o qualsevol incidència que afecti al seu rendiment i/o 
funcionament. La concurrència d'aquestes circumstàncies no implicarà cap 
responsabilitat llevat de la pèrdua que correspongui per la impossibilitat de venda de 
la reducció de les emissions. 
CINQUÈ: El present conveni serà vigent fins el 31.12.2017, data de finalització 
prevista al contracte entre la Diputació de Girona i el MAGRAMA. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE TORROELLA 
DE MONTGRÍ PER A LA PARTICIPACIÓ EN UN “PROJECTE CLIMA” PILOT DEL 
FONS DE CARBONI PER A UNA ECONOMIA SOSTENIBLE (FES-CO2) DEL 
“MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE” DEL 
GOVERN D'ESPANYA. 
CN/3137 
1. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. 
Joan Giraut i Cot, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord del Ple del dia  
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ, amb NIF P1721200B, 
representat pel seu alcalde, el Sr. Jordi Cordón i Pulido, assistit pel secretari de la 
Corporació, Sr. Josep Rovira i Jofre. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
I.- La “Ley 2/2011, de 4 de març, de Economía Sostenible” va crear el “Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible” (FES-CO2), que depèn del “Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” (en endavant MAGRAMA). 
II.- L'activitat del FESCO2 prima l'adquisició de reduccions verificades d'emissions en 
els sectors coneguts com a “sectors difosos” (no subjectes al règim europeu de 
comerç de drets d'emissió) que resultin del desenvolupament de projectes a Espanya 
(“Proyectos Clima”). 
III.- Amb l'objectiu de consolidar la seva posada en funcionament, el FES-CO2 ha 
llançat la convocatòria 2012 per a la selecció de “Proyectos Clima” pilot. Aquests 
projectes han de servir per avaluar els reptes que planteja el desenvolupament de 
projectes d'aquest tipus. 
IV.- La Diputació de Girona va concórrer a la convocatòria esmentada a l'apartat 
anterior amb el projecte “Biomasa por el Clima”, que té el codi 114/2012, i que ha 
resultat escollit juntament amb altres 39 projectes pilot d'arreu de l'estat espanyol. 
S'adjunta com a Annex 1 còpia del projecte. 
V.- Com consta a aquest projecte, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí preveu la 
instal·lació d'una caldera de biomassa per a l'escola d'educació infantil, escola 
d'educació primària i el poliesportiu que, si es posa en funcionament, suposarà un 
estalvi d'emissions de CO2 de 32,60 tones a l'any.  
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VI.- El MAGRAMA proposa a la Diputació de Girona la compra d'aquesta reducció 
d'emissions que realitzarà l'Ajuntament de Torroella de Montgrí a raó de 7,10 euros 
per tona de CO2 i any per al període 2013-2017, IVA a part, d'acord amb el contracte 
que s'adjunta com a Annex 2. 
3. PACTES 
PRIMER: L'Ajuntament de Torroella de Montgrí dóna el seu vistiplau a la signatura del 
contracte de compravenda de reduccions verificades d'emissions que s'adjunta com a 
Annex 2,i, en aquest sentit, cedeix a la Diputació de Girona els drets derivats de la 
reducció d'emissions imputable a les calderes de biomassa descrites a l'expositiu 
cinquè.   El nombre d'emissions que es preveu reduir és, com a màxim, el següent: 
Any 2013: 24,25 Tn CO2 
Any 2014: 32,60 Tn CO2 
Any 2015: 32,60 Tn CO2 
Any 2016: 32,60 Tn CO2 
TOTAL: 122,25 Tn CO2 
SEGON: La Diputació de Girona assumirà totes les despeses relatives al control, 
seguiment, i verificació de la reducció d'emissions, així com les altres obligacions 
derivades del contracte que s'adjunta com a Annex 2. 
TERCER: La Diputació de Girona transferirà a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí 
totes les quantitats que obtingui per la venda de les reduccions. 
QUART: L'Ajuntament de Torroella de Montgrí es compromet a notificar a la Diputació 
de Girona la impossibilitat sobrevinguda de realitzar la instal·lació de les calderes de 
biomassa descrites a l'expositiu cinquè i/o qualsevol incidència que afecti al seu 
rendiment i/o funcionament. La concurrència d'aquestes circumstàncies no implicarà 
cap responsabilitat llevat de la pèrdua que correspongui per la impossibilitat de venda 
de la reducció de les emissions. 
CINQUÈ: El present conveni serà vigent fins el 31.12.2017, data de finalització 
prevista al contracte entre la Diputació de Girona i el MAGRAMA. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
SEGON. IMPUTAR els ingressos i despeses al projecte de finançament afectat núm. 
2014/3MA/6, de conformitat amb el detall següent: 
 
CODI

DESCRIPCIÓ

Aplicació Descripció 2014 2015 2016 2017 TOTAL

400/172/46203

Transf. ajuntaments per la 

venda de reduccions 

emissions CO2

776,24 1.932,40 4.116,30 4.116,30 10.941,24

TOTAL 776,24 1.932,40 4.116,30 4.116,30 10.941,24

Concepte Descripció 2014 2015 2016 2017 TOTAL

39903
Ingressos per reduccions 

emissions de CO2
776,24 1.932,40 4.116,30 4.116,30 10.941,24

TOTAL 776,24 1.932,40 4.116,30 4.116,30 10.941,24

100,00%COEFICIENT DE FINANÇAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PRESSUPOST DE DESPESES

2014/3/MA/6

Projecte reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle

AGENT FINANÇADOR: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

NIF: S2800556I
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TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació pera la signatura 
d’aquests convenis i dels documents que siguin necessaris per al desplegament del 
present acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord als corresponents ajuntaments i al Departament 
d'Intervenció 
 
17. PLE59/000027/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Xarxa Viària 

(013): Aprovació definitiva del projecte "Millora d e la intersecció entre 
l'antiga C-250 i les carreteres a Solius (GI-V-6611 ) i a Bell-lloc (GI-V-6613) 
amb rehabilitació dels elements tècnics i funcional s d'un tram de l'antiga 
C-250". Acceptació de terrenys. Inici de l'expedien t expropiatori. 

 
El Ple de la Diputació de Girona en la sessió del dia 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 (GI-V-6611) i a Bell-lloc (GI-V-6613), amb rehabilitació dels elements tècnics i 
funcionals d'un tram de l'antiga C-250”, clau 2014/04, amb un pressupost de 
493.399,64 euros (IVA inclòs), dins el terme municipal de Santa Cristina d’Aro. Aquest 
projecte es va sotmetre a informació pública a través de l'anunci publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, número 122 de data 27 de juny de 2014. Durant 
aquest període no s’han presentat al·legacions. 
 
El projecte esmentat conté la determinació dels terrenys que es considera necessari 
d’adquirir o ocupar per a la seva execució, i que són els següents: 
 
Terme municipal de Santa Cristina d’Aro: 
Núm. 
Finca 

Polígon Parcel·la Naturalesa Titular Cadastral Superfície a 
expropiar 

1 6 47 Rústic Mª Rosa Prim Poujarniscle 528,80 m2 
2 12 24 Rústic Importaciones Náuticas, SA 1.127,87 m2 
 
D’acord amb l’article 19 apartat 2 i 3 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de 
carreteres comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació i la 
declaració d’urgent ocupació dels béns i adquisició dels drets corresponents, inclosos 
els béns i drets compresos en el replantejament del projecte i en les modificacions 
d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes d’expropiació forçosa, 
l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.  
 
Aquesta declaració d’urgent ocupació determina que en l’expropiació forçosa s’apliqui 
el procediment d’urgència en l’ocupació dels béns afectats, d’acord amb el que 
estableix l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa. 
 
En data 13 d’agost de 2014 l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha tramès l’acord del 
Ple celebrat el dia 31 de juliol de 2014, mitjançant el qual posa en coneixement de la 
Diputació de Girona el conveni subscrit el dia 20 de juny de 2014 entre l’Ajuntament i 
les senyores Pilar Blasco Prim i Maria Rosa Prim Poujarniscle, pel qual aquestes 
cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament la superfície necessària per executar la rotonda 
projectada i per desplaçar el traçat d’un camí municipal que transcorre per finca de la 
seva propietat. El Ple de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro assenyalat aprova el 
conveni indicat i acorda cedir gratuïtament a la Diputació de Girona els 528,80m² de 
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terreny necessari per a l’execució del projecte referenciat corresponents a la finca 
núm. 1 del mateix. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2009, 
de 25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de carreteres, 
el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió Informativa d'Acció Territorial 
hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar definitivament el projecte de “Millora de la intersecció entre l'antiga C-
250 i les carreteres a Solius (GI-V-6611) i a Bell-lloc (GI-V-6613), amb rehabilitació 
dels elements tècnics i funcionals d'un tram de l'antiga C-250” (clau 201404), amb un 
pressupost de 493.399,64 euros (IVA inclòs). 
 
D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
l’article 19.2 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de carreteres, aquesta aprovació porta aparellada la declaració d’utilitat 
pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets 
afectats pel projecte als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la 
imposició o modificació de servituds. Aquesta declaració INICIA l'expedient 
expropiatori. 
 
Segon. Declarar urgent l’ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, els 
quals figuren en la relació concreta i individualitzada del projecte de “Millora de la 
intersecció entre l'antiga C-250 i les carreteres a Solius (GI-V-6611) i a Bell-lloc (GI-V-
6613), amb rehabilitació dels elements tècnics i funcionals d'un tram de l'antiga C-
250”, d'acord amb el que estableix l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, als efectes d’aplicar el 
procediment que regula l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954 
d’Expropiació forçosa, i 56 i següents del seu Reglament.  
 
Tercer. Aprovar la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a 
l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, amb vista a 
l'execució del projecte d'obres esmentat, que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Santa Cristina d'Aro 
Núm. 
Finca 

Polígon Parcel·la Naturalesa Titular Cadastral Superfície a 
expropiar 

1 6 47 Rústic Mª Rosa Prim Poujarniscle 528,80 m2 
2 12 24 Rústic Importaciones Náuticas, SA 1.127,87 m2 

 
Quart. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils 
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, en un o dos diaris de major circulació de la província, i al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, per tal que es puguin rectificar els possibles 
errors que s'estimin comesos en la relació, d'acord amb el que regulen els articles 18 i 
19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i 17 del Reglament 
d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957. 
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Cinquè. Requerir a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro perquè una vegada hagi 
finalitzat el termini esmentat, trameti el corresponent certificat d'exposició en virtut del 
que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre 
de 1954 i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957. 
 
Sisè. Acceptar la cessió dels 528,80m² de terreny (finca núm. 1 del projecte, pol. 6, 
parc. 47 de Santa Cristina d’Aro) necessari per a l'execució de les obres del projecte 
de “Millora de la intersecció entre l'antiga C-250 i les carreteres a Solius (GI-V-6611) i 
a Bell-lloc (GI-V-6613), amb rehabilitació dels elements tècnics i funcionals d'un tram 
de l'antiga C-250”, efectuada per l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per acord de 
Ple de data 31 de juliol de 2014, sense perjudici de la formalització dels actes 
administratius que s’escaiguin en el procediment expropiatori. 
 
Setè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a 
l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro. 
 
Vuitè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats. 
 
Novè. Encomanar a la secció d'Expropiacions que endegui la tramitació administrativa 
del procediment expropiatori, inclosos els apartats quart, cinquè, setè i vuitè del 
present acord, fins a la seva finalització, tenint en compte la disposició de terrenys 
que comporta l’apartat sisè. 
 
Desè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o 
els recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el 
procediment d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4 de l'article 
33 de la Llei de Bases de Règim Local, delegar-l’hi les atribucions previstes a l'apartat 
g) i m) de l'esmentada norma, pel que fa a resoldre les rectificacions o modificacions 
de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, motivades per les 
incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les obres del 
projecte d'obres de “Millora de la intersecció entre l'antiga C-250 i les carreteres a 
Solius (GI-V-6611) i a Bell-lloc (GI-V-6613), amb rehabilitació dels elements tècnics i 
funcionals d'un tram de l'antiga C-250” (Clau 201404). 
 
Onzè. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte esmentat al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la 
corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
18. PLE59/000029/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Xarxa Viària 

(013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntam ent de Massanes per a 
la cessió a la Diputació del camí Riuclar, des de l a GI-555. 

 
La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta 
en el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A 
aquesta xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament 
general de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les 
vies que reuneixin les condicions funcionals de carretera, essent requisit previ per a la 
integració la prèvia redacció del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat i 
les seves característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el 
Pla zonal (Pla de carreteres de les comarques gironines) i actualment està en fase 
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d’aprovació definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El vial que servei d’accés a la urbanització Riuclar, dins el terme municipal de 
Massanes, reuneix les condicions funcionals de carretera codificada i pot integrar-se a 
la xarxa viària local que gestiona la Diputació de Girona, tal com preveu el Pla zonal 
esmentat, en el que se’l descriu amb el codi 8.07.1. 
 
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament de Massanes, consideren necessari 
traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació de Girona, per a la seva 
incorporació a la seva xarxa viària, prèvia execució de les obres de condicionament 
que requereixi tan aviat com sigui possible. 
 
Les actuacions que s'hi han d'executar, concretament, són les següents: sega dels 
marges; neteja i rehabilitació dels sistemes de drenatge: cunetes, passos i tubs 
transversals; rehabilitació del ferm asfàltic, eixamplant la calçada per aconseguir una 
amplada uniforme; senyalització vertical, de codi i orientació, fitació quilomètrica, i 
senyalització horitzontal. Aquestes actuacions es definiran en el document tècnic 
corresponent.  
 
El cap del Servei de Serveis Generals i Patrimoni, en data 2 de setembre de 2014, ha 
emès informe jurídic favorable sobre la cessió a la Diputació de Girona del camí a 
Riuclar, des de la GI-555. 
 
Per això, la Comissió Informativa d'Acció Territorial hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es descriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Massanes per a la cessió a la Diputació de Girona del camí a 
Riuclar, des de la GI-555: 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
Diputació de Girona, representada pel seu president, senyor Joan Giraut i Cot , 
assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de ..................................... 
Ajuntament de Massanes, representat pel seu alcalde president, senyor Joan Pou i 
Lucea, assistit pel secretari, senyor Joan Guitart i Duran, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de 18 de juliol de 2014. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
1. Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
faculten a les administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en 
l'àmbit de les seves competències respectives i per a la consecució de finalitats 
d'interès comú.  

2. La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en 
el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A 
aquesta xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament 
General de Carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les 
vies que reuneixin les condicions funcionals de carretera, essent requisit previ per a la 
integració la prèvia redacció del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat i 
les seves característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el Pla 
zonal (Pla de carreteres de les comarques gironines) i actualment està en fase 



 
 
  
 
 

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

 

63

d’aprovació definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
3. La carretera que motiva aquest conveni és la que serveix d'accés a la urbanització 
Riuclar, dins el terme municipal de Massanes, i que s'inicia al PK 10+300 de la GI-555. 

Té una longitud de 5.410 metres, amb una amplada mitja de 5,0 metres. Disposa de 
ferm asfàltic i d'un sistema de drenatge compost per cunetes a ambdós marges i 26 
obres de drenatge transversal. Disposa de cunetes revestides i de terra amb diversos 
passos salvacunetes. La carretera es troba en terreny molt accidentat i té trams a 
nivell dels terrenys laterals i d'altres a mitja vessant, en els que disposa de talussos 
tant de desmunt com de terraplè.  
El vial reuneix les condicions funcionals de carretera codificada, atès que connecta 
directament el nucli de Riuclar amb la carretera comarcal GI-555. Per aquest motiu 
està inclòs en el Pla zonal amb el codi 8.07.1 com a via susceptible d'integrar-se a la 
xarxa viària local. 
Des del PK 2+210 al final hi ha una canonada d'aigua potable (PE DN110) sota la 
cuneta marge dret. Des de l'accés a l'estació depuradora d'aigües residuals, en el PK 
5+160, fins el final hi ha un tram de l'emissari del clavegueram que transcorre per el 
marge esquerre i en uns 120 metres transcorre sota la calçada, a causa de la 
dificultat orogràfica. 
4.La integració del vial a la xarxa viària local requereix que prèviament aquest reuneixi 
les condicions tècniques que el propi Pla zonal defineix. Es tracta de les actuacions 
següents: 

• Sega dels marges, i esbrossada dels arbres que redueixen el gàlib del vial i 
del sotabosc adjacent. 

• Neteja i rehabilitació dels sistema de drenatge: cunetes, passos i tubs 
transversals. 

• Rehabilitació del ferm asfàltic i de la seva base on sigui necessari 
• Senyalització vertical, de codi i orientació; fitació quilomètrica 
• Senyalització horitzontal 

5. L'Ajuntament de Massanes, coneixedor i conforme amb les previsions que el Pla 
zonal fa per aquest camí i amb el nou règim jurídic de la franja de protecció d'aquest, 
manifesta la conveniència d'integrar aquest camí a la xarxa viària local de la 
Diputació, la qual cosa comportarà una millora substancial en la seva explotació i 
conservació. 
6. Ateses les circumstàncies exposades, totes les parts consideren necessari 
traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació de Girona, per a la seva 
incorporació a la seva xarxa viària local, prèvia execució de les obres de 
condicionament que requereixi tan aviat com sigui possible. 
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents Pactes 
1. Objecte del Conveni. 
Constitueix l’objecte d'aquest conveni fixar els compromisos de col·laboració entre les 
parts signatàries en relació al traspàs del vial que uneix la urbanització Riuclar amb la 
carretera comarcal GI-555, que seguidament es descriu, a la Diputació de Girona per 
a la seva incorporació a la xarxa viària local; i també en relació a les actuacions a 
realitzar en la definició, execució i finançament de les obres de “Rehabilitació del ferm 
i dels elements tècnics i funcionals de la carretera que uneix la urbanització Riuclar 
amb la GI-555”, que es descriuen en l’antecedent 4 d’aquest conveni.  
El vial que motiva aquest document es pot descriure amb els seus inicis i finals: 

• Inici: arran de la carretera GI-555, a l'alçada del PK 10+300 
coordenades eix: X=472.386, Y=4.625.012 

• Final: abans de l'entrada a la urbanització 
coordenades eix: X=469.193, Y=4.626.539 
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Té una longitud de 5.410 metres i s'identifica gràficament en el plànol que 
s’acompanya com a Annex a aquest conveni. 
El tram pertany a l’Ajuntament de Massanes i està inscrit a l’Inventari general de béns 
municipals com a bé de domini públic d’ús públic, amb el codi 34CR0352, dins 
l'epígraf 1.1.c.12, amb la denominació “Camí del rieral o de la urbanització Riuclar”. 
Se li assigna el codi provisional següent: GI-7445. 
2. Obligacions de l'Ajuntament de Massanes. 
1. Cessió. L'Ajuntament de Massanes cedeix gratuïtament a la Diputació de Girona la 
titularitat del vial descrit en el pacte anterior, lliure de càrregues, per a la seva 
incorporació a la xarxa viària local. 
L'objecte de la cessió, a més del vol i el subsòl, el conforma la calçada i els seus 
elements funcionals, això és: ferm, senyalització vertical i horitzontal, elements 
d'abalisament, drenatge, etcètera, inclosos els talussos tant de terraplè com de 
desmunt que conformen el vial.  
2. Autorització d'obres. L'Ajuntament de Massanes autoritza a la Diputació de Girona 
a executar les obres de “Rehabilitació del ferm i dels elements tècnics i funcionals de 
la carretera que uneix la urbanització Riuclar amb la GI-555”, previstes en l'apartat 4t 
de l'antecedent II d'aquest Conveni. 
3. Planejament urbanístic. A partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni, l'Ajuntament 
de Massanes inclourà en la primera modificació i/o revisió del planejament urbanístic 
municipal que promogui, fins a la seva aprovació definitiva, la previsió del vial que 
motiva aquest Conveni i la seva zona d'influència com a sistema viari general i 
sistema de protecció viari, respectivament, d'acord amb el que estableix la legislació 
de carreteres i la legislació urbanística de Catalunya. Les responsabilitats que es 
puguin derivar de la manca de compliment d’aquesta obligació recauran 
exclusivament en l’Ajuntament. 
En tot cas, des de l’entrada en vigor d’aquest conveni i fins que les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic municipal en el sentit indicat no hagin culminat, 
l'Ajuntament de Massanes no atorgarà cap llicència urbanística que afecti la via 
objecte de traspàs i/o una franja adjacent de 30 metres, a banda i banda de la via, a 
comptar des de l’aresta exterior de l’esplanació, sense l’informe previ i vinculant de la 
Diputació de Girona. 
4. Serveis municipals. L'Ajuntament de Massanes es compromet a proporcionar a la 
Diputació de Girona tota la informació de què disposi respecte totes les construccions, 
instal·lacions i serveis existents en la franja de 30 metres a comptar des de l'aresta 
exterior de l'esplanació, a banda i banda del camí objecte de cessió, quan aquesta li 
ho sol·liciti. 
3. Obligacions de la Diputació de Girona. 
1. Acceptació de la cessió. La Diputació de Girona accepta el traspàs de la carretera 
que uneix el nucli de Riuclar amb la carretera comarcal GI-555, indicada en el pacte 
primer, que li cedeix l'Ajuntament de Massanes el qual serà efectiu des de la 
signatura de l'acta de recepció de les obres que s'especifiquen en l'apartat següent 
d'aquest pacte. A aquest efecte, la Diputació de Girona, una vegada subscrita l'acta 
de recepció, ho posarà en coneixement de l'Ajuntament i li trametrà una còpia. 
2. Obres. La Diputació de Girona definirà tècnicament, tramitarà fins a la seva 
aprovació, expropiarà, si s'escau, contractarà i executarà les obres de “Rehabilitació 
del ferm i dels elements tècnics i funcionals de la carretera que uneix la urbanització 
Riuclar amb la GI-555”, previstes en l’apartat 4 de l’Antecedent II d’aquest Conveni, 
amb càrrec al seu pressupost. 
4. Condició suspensiva. 
L’efectivitat de la incorporació al Catàleg de carreteres codificades del camí municipal 
indicat en el pacte primer restarà subjecta a l’aprovació definitiva del Pla zonal. 
5. Termini de vigència i pròrrogues. 
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Aquest conveni serà vàlid i eficaç des de l'última signatura d'aquest i el seu termini de 
vigència serà de tres anys, prorrogable per dos anys més pel cas que per causes 
justificades no s'haguessin acomplert els compromisos assolits, excepte els apartats 
3r i 4t del pacte núm. 2 i el pacte núm. 6, que tindran caràcter indefinit. 
6. Responsabilitat de les parts. 
Les responsabilitats de tot tipus que es puguin derivar respecte la via objecte d'aquest 
conveni fins a la signatura de l'acta de recepció de les obres correspondran a 
l'Ajuntament de Massanes. 
No obstant això, la responsabilitat que es generi durant l’execució de les obres o bé 
amb posterioritat però derivada d’una deficient execució correspondrà a l’empresa 
adjudicatària d'aquestes en els termes que disposa la legislació vigent. 
7. Resolució. 
Aquest Conveni es resoldrà per desistiment o incompliment de les obligacions 
assumides per part d'una de les entitats intervinents. En aquest cas, la cessió de 
titularitat quedarà sense efecte i l'Ajuntament hauria d'abonar a la Diputació totes les 
despeses que aquesta hagués realitzat (cost del projecte, obres, expropiacions, 
etcètera) i els danys i perjudicis que aquesta situació generés. 
8. Jurisdicció. 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació al compliment d’aquest 
conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s'assenyalen.” 
 
Segon. Acceptar el traspàs del camí a Riuclar, des de la GI-555, a partir de la data de 
signatura de l'acta de recepció de les obres de “Rehabilitació del ferm i dels elements 
tècnics i funcionals de la carretera que uneix la urbanització Riuclar amb la GI-555”. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Massanes i als Serveis 
d'Intervenció i de Serveis Generals i Patrimoni de la Diputació de Girona pel seu 
coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els efectes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
19. PLE59/000030/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Xarxa Viària 

(013): Aprovació del text del conveni amb els Ajunt aments de Santa 
Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro per a la cess ió a la Diputació del camí 
de Santa Cristina d'Aro a Castell d'Aro. 

 
La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en 
el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A aquesta 
xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament general de 
carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les vies que 
reuneixin les condicions funcionals de carretera, essent requisit previ per a la integració 
la prèvia redacció del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat i les seves 
característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el Pla zonal (Pla 
de carreteres de les comarques gironines) i actualment està en fase d’aprovació 
definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
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Catalunya. 
 
El vial que uneix el nucli de Santa Cristina d’Aro amb el nucli de Castell d’Aro reuneix 
les condicions funcionals de carretera codificada i pot integrar-se a la xarxa viària 
local que gestiona la Diputació de Girona, com preveu el Pla zonal esmentat, en el 
que se’l descriu amb el codi 2.25.1. 
 
Tant la Diputació de Girona com els Ajuntaments de Santa Cristina d’Aro i Castell-
Platja d’Aro, consideren necessari traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació 
de Girona, per a la seva incorporació a la seva xarxa viària, prèvia execució de les 
obres de condicionament que requereixi, tan aviat com sigui possible. 
 
Les actuacions que s'hi han d'executar, concretament, són les següents: sega dels 
marges; neteja i rehabilitació dels sistema de drenatge: cunetes, passos i tubs 
transversals; rehabilitació del ferm asfàltic; senyalització vertical, de codi i orientació, 
fitació quilomètrica, i senyalització horitzontal. Aquestes actuacions es definiran en el 
document tècnic corresponent. 
 
El cap del Servei de Serveis Generals i Patrimoni, en data 4 de juny de 2014, ha 
emès informe jurídic favorable sobre la cessió a la Diputació de Girona del camí que 
uneix Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro.  
 
Per això, la Comissió Informativa d'Acció Territorial hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es descriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i els Ajuntaments de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro per a la cessió 
a la Diputació de Girona del camí de Santa Cristina d’Aro a Castell d’Aro: 
” I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
Diputació de Girona, representada pel seu president, senyor Joan Giraut i Cot , 
assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de ..................................... 
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, representat pel seu alcalde president, senyor 
Josep Llensa i Rocosa, assistit pel secretari, senyor Miquel Coma i Tarrés, en virtut 
de les facultats conferides per acord del Ple de 29 de maig de 2014. 
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, representat per la seva 1a tinent d'alcalde senyora 
Dolors Guirado Iruela, assistida pel secretari, senyor Tomàs Soler i Navarro, en virtut 
de les facultats conferides per acord del Ple de 18 de juny de 2014. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
1. Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
faculten a les administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en 
l'àmbit de les seves competències respectives i per a la consecució de finalitats 
d'interès comú.  

2. La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en 
el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A 
aquesta xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament 
General de Carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les 
vies que reuneixin les condicions funcionals de carretera, essent requisit previ per a la 
integració la prèvia redacció del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat i 
les seves característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el Pla 
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zonal (Pla de carreteres de les comarques gironines) el qual actualment està en fase 
d’aprovació definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
3. El vial que uneix el nucli de Santa Cristina d'Aro amb el nucli de Castell d'Aro reuneix 
els requisits funcionals per integrar-se a la xarxa local que gestiona la Diputació de 
Girona, com indica el Pla esmentat, en el que se'l descriu amb el codi 2.25.1. 

Té una longitud de 1.890 metres, amb una amplada mitja de 6,80 metres. Disposa de 
ferm asfàltic i d'un sistema de drenatge transversal compost per 9 obres de diversa 
tipologia, que desguassen tant el sistema hidrològic que creua com les aigües 
provinents de les cunetes. Disposa de cunetes amb diversos passos salvacunetes. 
Les finques adjacents es troben a nivell de la calçada o amb un lleuger desnivell, 
separats per petits marges de desmunt o terraplè.  
En el PK 0+700 el vial disposa d'una rotonda d'un sol carril de 28 m de diàmetre 
exterior. 
En el PK 1+100 hi ha un pas inferior d'accés al Càmping Mas de Sant Josep, amb 
una llum lliure de 11 m i gàlib de 5 m, format per estreps i aletes de formigó armat i 
tauler de bigues de formigó pretensat. 
En el tram del municipi de Santa Cristina d'Aro existeix un camí lateral pel marge dret 
que forma part del viari municipal i que no forma part del patrimoni a traspassar. Tot el 
tram disposa de xarxa d'enllumenat propietat d'ambdós Ajuntaments, inclòs el de la 
rotonda esmentada. 
4. La integració del camí a la xarxa viària local requereix que prèviament aquest 
reuneixi les condicions tècniques que el propi Pla zonal defineix. Es tracta de les 
actuacions següents: 

1. Sega dels marges 
2. Neteja dels sistema de drenatge, cunetes, passos i tubs transversals 
3. Rehabilitació del ferm asfàltic 
4. Senyalització vertical, de codi i orientació, fitació quilomètrica 
5. Senyalització horitzontal 

5. Els Ajuntaments afectats, coneixedors i conformes amb les previsions que el Pla 
zonal fa per aquest camí i amb el nou règim jurídic de la franja de protecció d'aquest, 
manifesten la conveniència d'integrar aquest camí a la xarxa viària local de la 
Diputació, la qual cosa comportarà una millora substancial en la seva explotació i 
conservació. 
6. Ateses les circumstàncies exposades, totes les parts consideren necessari 
traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació de Girona, per a la seva 
incorporació a la seva xarxa viària local, prèvia execució de les obres de 
condicionament que s'han indicat, tan aviat com sigui possible. 
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1. Objecte del Conveni. 
Constitueix l’objecte d'aquest conveni fixar els compromisos de col·laboració entre les 
parts signatàries en relació al traspàs del camí de Sant Cristina d'Aro a Castell d'Aro 
que uneix ambdós nuclis, i que seguidament es descriu, a la Diputació de Girona per 
a la seva incorporació a la xarxa viària local; i també en relació a les actuacions a 
realitzar en la definició, execució i finançament de les obres de rehabilitació d'aquest.  
El vial que motiva aquest conveni es pot descriure amb els seus inicis i finals: 

• Inici: sortida (vèrtex de la illeta pintada) est de la rotonda d'accés a Can 
Sureda, en el terme municipal de Santa Cristina d'Aro 
coordenades eix: X= 500.441; Y= 4.629.077 

• final: entrada (vèrtex de la illeta pintada) oest de la rotonda urbana de Castell 
d'Aro 
coordenades eix: X= 502.305; Y= 4.629.102 
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Té una longitud de 1.890 metres, es troba a cavall dels municipis de Castell d'Aro i 
Santa Cristina d'Aro i s'identifica gràficament en el plànol que s’acompanya com a 
annex a aquest conveni. 
El tram inicial fins el PK 1+340, a l'obra de drenatge que hi ha en aquest punt, pertany 
a l’Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, sense referència cadastral. 
El tram des d'aquest PK fins el final indicat pertany a l’Ajuntament de Castell-Platja 
d'Aro. Té un tram de 376 m, inscrit al cadastre amb la referència 17053A00209003, i 
la resta sense referència cadastral. 
Les coordenades del punt de l'eix del camí que separa ambdós trams són les 
següents:  
X= 501.747; Y= 4.628.988 
Se li assigna el codi provisional següent : GI-8521. 
2. Obligacions dels Ajuntaments de Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro  
1. Cessió. Els Ajuntaments de Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro cedeixen a la 
Diputació de Girona la titularitat dels respectius trams del vial descrit en el pacte 
anterior, lliures de càrregues, per a la seva incorporació a la xarxa viària local. 
L'objecte de la cessió, a més del vol i el subsòl, el conforma la calçada i els seus 
elements funcionals i tècnics, això és: ferm, senyalització vertical, elements 
d'abalisament, drenatge, etcètera, inclosos els talussos tant de terraplè com de 
desmunt que conformen el vial. L'enllumenat existent en tot el tram, seguirà sota 
titularitat municipal, així com l'enjardinament de la rotonda i el drenatge del pas 
inferior del PK 1+100. 
2. Autorització d'obres. Tots dos ajuntaments autoritzen a la Diputació de Girona a 
executar les obres de “Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del camí de 
Santa Cristina d'Aro a Castell d'Aro (GI-8521)”. 
3. Planejament urbanístic. A partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni, ambdós 
Ajuntaments inclouran en la primera modificació i/o revisió del planejament urbanístic 
municipal que promoguin, fins a la seva aprovació definitiva, la previsió del camí de la 
Santa Cristina a Castell d'Aro i la seva zona d'influència com a sistema viari general i 
sistema de protecció viari, respectivament, d'acord amb el que estableix la legislació 
de carreteres i la legislació urbanística de Catalunya. Les responsabilitats que es 
puguin derivar de la manca de compliment d’aquesta obligació recauran 
exclusivament en l’Ajuntament que no compleixi. 
En tot cas, des de l’entrada en vigor d’aquest conveni i fins que les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic municipal en el sentit indicat no hagin culminat, 
els Ajuntaments de Santa Cristina d'Aro i de Castell-Platja d'Aro no atorgaran cap 
llicència urbanística que afecti la via objecte de traspàs i/o una franja adjacent de 30 
metres, a banda i banda de la via, a comptar des de l’aresta exterior de l’esplanació, 
sense l’informe previ i vinculant de la Diputació de Girona.  
4.Ambdós Ajuntaments es comprometen a proporcionar a la Diputació de Girona tota 
la informació de què disposin respecte totes les construccions, instal·lacions i serveis 
existents en la franja de 30 metres a comptar des de l'aresta exterior de l'esplanació, 
a banda i banda del camí objecte de cessió, quan aquesta li ho sol·liciti. 
3. Obligacions de la Diputació de Girona. 
1. Acceptació de la cessió. La Diputació de Girona accepta el traspàs del camí de 
Santa Cristina d'Aro a Castell d'Aro indicat en el pacte primer que li cedeixen els 
Ajuntaments de Santa Cristina d'Aro i de Castell-Platja d'Aro la qual serà efectiva des 
de la data de la signatura de l'acta de recepció de les obres indicades. A aquest 
efecte, la Diputació de Girona, una vegada subscrita l'acta de recepció, ho posarà en 
coneixement dels ajuntaments i els en trametrà una còpia. 
2. Obres. La Diputació de Girona definirà tècnicament, tramitarà fins a la seva 
aprovació, contractarà i executarà les obres de “Rehabilitació del ferm i altres 
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elements tècnics del camí de Santa Cristina d'Aro a Castell d'Aro”, previstes en 
l’apartat 4t de l’Antecedent II d’aquest Conveni, amb càrrec al seu pressupost. 
4. Condició suspensiva. 
L’efectivitat de la incorporació al Catàleg de carreteres codificades del camí de Santa 
Cristina d'Aro a Castell d'Aro restarà subjecta a l’aprovació definitiva del Pla zonal.  
5. Termini de vigència i pròrrogues. 
Aquest conveni serà vàlid i eficaç des de l'última signatura d'aquest i el seu termini de 
vigència serà de tres anys, prorrogable per dos anys més pel cas que per causes 
justificades no s'haguessin acomplert els compromisos assolits, excepte els apartats 
3r i 4t del pacte núm. 2 i el pacte núm. 6, que tindran caràcter indefinit. 
6. Responsabilitat de les parts. 
Les responsabilitats de tot tipus que es puguin derivar respecte la via objecte d'aquest 
conveni fins a la signatura de l'acta de recepció de les obres correspondran als 
Ajuntaments de Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro segons correspongui. 
No obstant això, la responsabilitat que es generi durant l’execució de les obres o bé 
amb posterioritat però derivada d’una deficient execució correspondrà a l’empresa 
adjudicatària d'aquestes en els termes que disposa la legislació vigent. 
7. Resolució. 
Aquest Conveni es resoldrà per desistiment o incompliment de les obligacions 
assumides per part d'una de les entitats intervinents. En aquest cas, la cessió de 
titularitat quedarà sense efecte i l'Ajuntament hauria d'abonar a la Diputació totes les 
despeses que aquesta hagués realitzat (cost del projecte, obres, expropiacions, 
etcètera) i els danys i perjudicis que aquesta situació generés. 
8. Jurisdicció. 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació al compliment d’aquest 
conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s'assenyalen. 
 
Segon. Acceptar el traspàs del camí que uneix Santa Cristina d’Aro amb Castell 
d’Aro, a partir de la data de signatura de l'acta de recepció de les obres de 
“Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del camí de Santa Cristina d'Aro a 
Castell d'Aro”. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als Ajuntaments de Santa Cristina d’Aro i Castell-
Platja d’Aro i als Serveis d'Intervenció i de Serveis Generals i Patrimoni de la 
Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els efectes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
20. PLE59/000031/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Xarxa Viària 

(013): Aprovació del text del conveni amb Ajuntamen t de Castelló 
d'Empúries per a la cessió a la Diputació del camí d'Empuriabrava a 
Castelló d'Empúries i la seva connexió a la C-260. 

 
La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en 
el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A aquesta 
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xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament general de 
carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les vies que 
reuneixin les condicions funcionals de carretera, essent requisit previ per a la integració 
la prèvia redacció del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat i les seves 
característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el Pla zonal (Pla 
de carreteres de les comarques gironines) i actualment està en fase d’aprovació 
definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El vial que uneix el nucli de d’Empuriabrava amb el de Castelló d’Empúries i la seva 
connexió amb la C-260 reuneix les condicions funcionals de carretera codificada i pot 
integrar-se a la xarxa viària local que gestiona la Diputació de Girona, tal com preveu 
el Pla zonal esmentat, en el que se’l descriu amb el codi 1.16.1. 
 
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, consideren 
necessari traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació de Girona, per a la seva 
incorporació a la seva xarxa viària, prèvia execució de les obres de condicionament 
que requereixi, tan aviat com sigui possible. 
 
Les actuacions que s'hi han d'executar, concretament, són les següents: sega dels 
marges; neteja i rehabilitació dels sistema de drenatge: cunetes, passos i tubs 
transversals; millora de la cruïlla entre el vial principal i el ramal; rehabilitació del ferm 
asfàltic; senyalització vertical, de codi i orientació, fitació quilomètrica, i senyalització 
horitzontal. Aquestes actuacions es definiran en el document tècnic corresponent. 
 
El cap del Servei de Serveis Generals i Patrimoni, en data 1 de setembre de 2014, ha 
emès informe jurídic favorable sobre la cessió a la Diputació de Girona del camí 
d’Empuriabrava a Castelló d’Empúries i la seva connexió a la C-260. 
 
Per això, la Comissió Informativa d'Acció Territorial hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es descriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a la cessió a la Diputació de Girona 
del camí d’Empuriabrava a Castelló d’Empúries i la seva connexió a la C-260: 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
Diputació de Girona, representada pel seu president, senyor Joan Giraut i Cot , 
assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de ..................................... 
Ajuntament de Castelló d'Empúries, representat pel seu alcalde president, senyor 
Xavier M. Sanllehí i Brunet, assistit per la secretària accidental, senyora Lourdes 
Casadevall i Fontclara, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de 31 de 
juliol de 2014. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
1. Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
faculten a les administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en 
l'àmbit de les seves competències respectives i per a la consecució de finalitats 
d'interès comú.  
2. La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en 
el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A aquesta 
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xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament general de 
carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les vies que 
reuneixin les condicions funcionals de carretera, essent requisit previ per a la integració 
la prèvia redacció del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat i les seves 
característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el Pla zonal (Pla 
de carreteres de les comarques gironines) el qual actualment està en fase d’aprovació 
definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
3. El tram de vial que motiva aquest conveni és el que uneix el nucli d'Empuriabrava amb 
el de Castelló d'Empúries i la seva connexió amb la C-260, titularitat de l'Ajuntament de 
Castelló d'Empúries. 
El tram principal té una longitud de 1.540 metres, amb una amplada mitja de 9,2 
metres. El ramal secundari té una longitud de 300 metres, amb una amplada mitja de 
7 metres. 
Ambdós disposen de ferm asfàltic i d'un sistema de drenatge format per cunetes a 
ambdós marges; en el tram paral·lel a la mota de la Muga, la cuneta és trapezoïdal de 
formigó. Les finques adjacents es troben a nivell de la calçada o amb un lleuger 
desnivell, separats per petits marges de desmunt o terraplè.  
Té un pont sobre la Mugueta, format per estreps i aletes de formigó armat i tauler de 
llosa de formigó posttesat de 41 m de llum lliure. 
En el PK 0+820 creua per sota la C-260 mitjançant dos viaductes de la Generalitat de 
Catalunya. 
La cruïlla amb el ramal vers la C-260 dóna prioritat al ramal mitjançant una “T” 
convencional amb illetes pintades. 
El vial reuneix les condicions funcionals de carretera codificada, atès que connecta 
dos nuclis amb una població important. Per aquest motiu està inclòs en el Pla zonal 
amb el codi 1.16.1 com a via susceptible d'integrar-se a la xarxa viària local. 
4. La integració del vial a la xarxa viària local requereix que prèviament aquest 
reuneixi les condicions tècniques que el propi Pla zonal defineix. Es tracta de les 
actuacions següents: 

• Sega dels marges 
• Neteja i rehabilitació dels sistema de drenatge: cunetes, passos i tubs 

transversals 
• Millora de la cruïlla entre el vial principal i el ramal 
• Rehabilitació del ferm asfàltic, on sigui necessari 
• Senyalització vertical, de codi i orientació; fitació quilomètrica 
• Senyalització horitzontal 

5. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries, coneixedor i conforme amb les previsions 
que el Pla zonal fa per aquest camí i amb el nou règim jurídic de la franja de protecció 
d'aquest, manifesta la conveniència d'integrar aquest camí a la xarxa viària local de la 
Diputació, la qual cosa comportarà una millora substancial en la seva explotació i 
conservació. 
6. Ateses les circumstàncies exposades, totes les parts consideren necessari 
traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació de Girona, per a la seva 
incorporació a la seva xarxa viària local, prèvia execució de les obres de 
condicionament que requereixi tan aviat com sigui possible. 
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents PACTES 
1. Objecte del Conveni. 
Constitueix l’objecte d'aquest conveni fixar els compromisos de col·laboració entre les 
parts signatàries en relació al traspàs del vial que uneix el nucli d'Empuriabrava amb 
el de Castelló d'Empúries, i la seva connexió amb la C-260, que seguidament es 
descriuen, a la Diputació de Girona per a la seva incorporació a la xarxa viària local; i 
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també en relació a les actuacions a realitzar en la definició, execució i finançament de 
les obres de rehabilitació i millora d'ambdós. 
Els vials que motiven aquest document es poden descriure amb els seus inicis i finals: 
A. Vial principal que uneix Empuriabrava amb Castelló d'Empúries: 1.540 metres 

• inici: final del sòl urbà d'Empuriabrava 
coordenades eix: X=507.918, Y=4.677.797 

• final: inici sòl urbà de Castelló d'Empúries (arran vorera existent, després de 
llera)  

coordenades eix: X=506.673, Y=4.678.317 
B. Ramal de connexió amb la C-260: 300 metres 

• inici: final illeta pintada de la sortida de la rotonda de la C-260 
coordenades eix: X=507.725, Y=4.678.740 

• final: cruïlla amb el vial principal 
coordenades eix: X=507.031, Y=4.678.443 

Ambdós s'identifiquen gràficament en el plànol que s’acompanya com a Annex a 
aquest conveni. 
Els trams pertanyen a l’Ajuntament de Castelló d'Empúries i estan inclosos en les 
referències cadastrals següents: 

Inici Final Referencia cadastral 

Inici vial principal 
(Empuriabrava) 

Pont sota la C-260 17052A00609010 

Pont sota la C-260 Cruïlla amb ramal 17052A00609012 

C-260 Pont sobre la Mugueta 17052A00609005 (parcial) 

Pont sobre la Mugueta Final vial principal 17052A00609022 

Se'ls assigna els codis provisionals següents : GI-8562 i GI-8562R. 
2. Obligacions de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. 
1. Cessió. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries cedeix gratuïtament a la Diputació de 
Girona la titularitat dels vials descrits en el pacte anterior, lliures de càrregues, per a la 
seva incorporació a la xarxa viària local.  
L'objecte de la cessió, a més del vol i el subsòl, el conforma la calçada i els seus 
elements funcionals, això és: ferm, senyalització vertical i horitzontal, elements 
d'abalisament, drenatge, etcètera, inclosos els talussos tant de terraplè com de 
desmunt que conformen el vial.  
2. Autorització d'obres. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries autoritza a la Diputació 
de Girona a executar les obres de “Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del 
vial que connecta Empuriabrava amb Castelló d'Empúries i la seva connexió amb la 
C-260, amb millora de la cruïlla entre ambdós”, previstes en l'antecedent II, apartat 4t 
d'aquest conveni. 
3. Planejament urbanístic. A partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni, l'Ajuntament 
de Castelló d'Empúries inclourà en la primera modificació i/o revisió del planejament 
urbanístic municipal que promogui, fins a la seva aprovació definitiva, la previsió del 
vial que motiva aquest Conveni i la seva zona d'influència com a sistema viari general 
i sistema de protecció viari, respectivament, d'acord amb el que estableix la legislació 
de carreteres i la legislació urbanística de Catalunya. Les responsabilitats que es 
puguin derivar de la manca de compliment d’aquesta obligació recauran 
exclusivament en l’Ajuntament. 
En tot cas, des de l’entrada en vigor d’aquest conveni i fins que les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic municipal en el sentit indicat no hagin culminat, 
l'Ajuntament de Castelló d'Empúries no atorgarà cap llicència urbanística que afecti la 
via objecte de traspàs i/o una franja adjacent de 30 metres, a banda i banda de la via, 
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a comptar des de l’aresta exterior de l’esplanació, sense l’informe previ i vinculant de 
la Diputació de Girona. 
4.Construccions i serveis. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries es compromet a 
proporcionar a la Diputació de Girona tota la informació de què disposi respecte totes 
les construccions, instal·lacions i serveis existents (tant públics com privats) en la 
franja de 30 metres a comptar des de l'aresta exterior de l'esplanació, a banda i 
banda del camí objecte de cessió, quan aquesta li ho sol·liciti. A la signatura d'aquest 
conveni l'Ajuntament entregarà a la Diputació còpia íntegra de l'expedient de la 
benzinera esmentada en els antecedents. 
3. Obligacions de la Diputació de Girona. 
1. Acceptació de la cessió. La Diputació de Girona accepta el traspàs del vial que 
connecta Empuriabrava amb Castelló d'Empúries i aquest amb la C-260, indicats en 
el pacte primer que li cedeix l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, el qual serà efectiu 
des de la signatura de l'acta de recepció de les obres que s'especifiquen en l'apartat 
següent d'aquest pacte. A aquest efecte, la Diputació de Girona, una vegada 
subscrita l'acta de recepció, ho posarà en coneixement de l'Ajuntament i li'n trametrà 
una còpia. 
2. Obres. La Diputació de Girona definirà tècnicament, tramitarà fins a la seva 
aprovació, expropiarà, si s'escau, contractarà i executarà les obres de “Rehabilitació 
del ferm i altres elements tècnics del vial que connecta Empuriabrava amb Castelló 
d'Empúries i la seva connexió amb la C-260, amb millora de la cruïlla entre ambdós”, 
previstes en l’apartat 4 de l’Antecedent II d’aquest Conveni, amb càrrec al seu 
pressupost. 
4. Condició suspensiva. 
L’efectivitat de la incorporació al Catàleg de carreteres codificades dels vials indicats 
en el pacte primer restarà subjecta a l’aprovació definitiva del Pla zonal.  
5. Termini de vigència i pròrrogues. 
Aquest conveni serà vàlid i eficaç des de l'última signatura d'aquest i el seu termini de 
vigència serà de tres anys, prorrogable per dos anys més pel cas que per causes 
justificades no s'haguessin acomplert els compromisos assolits, excepte els apartats 
3r i 4t del pacte núm. 2 i el pacte núm. 6, que tindran caràcter indefinit. 
6. Responsabilitat de les parts. 
Les responsabilitats de tot tipus que es puguin derivar respecte la via objecte d'aquest 
conveni fins a la signatura de l'acta de recepció de les obres correspondran a 
l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. 
No obstant això, la responsabilitat que es generi durant l’execució de les obres o bé 
amb posterioritat però derivada d’una deficient execució correspondrà a l’empresa 
adjudicatària d'aquestes en els termes que disposa la legislació vigent. 
7. Resolució. 
Aquest conveni es resoldrà per desistiment o incompliment de les obligacions 
assumides per part d'una de les entitats intervinents. En aquest cas, la cessió de 
titularitat quedaria sense efecte i l'Ajuntament hauria d'abonar a la Diputació de 
Girona totes les despeses que aquesta hagués realitzat (cost del projecte, obres, 
expropiacions, etcètera) i els danys i perjudicis que aquesta situació generés. 
8. Jurisdicció. 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació al compliment d’aquest 
conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s'assenyalen.” 
 
Segon. Acceptar el traspàs del camí d’Empuriabrava a Castelló d’Empúries i de la 
seva connexió amb la C-260, a partir de la data de signatura de l'acta de recepció de 
les obres de Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del vial que connecta 
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Empuriabrava amb Castelló d’Empúries i la seva connexió amb la C-260, amb millora 
de la cruïlla entre ambdós”. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i als Serveis 
d'Intervenció i de Serveis Generals i Patrimoni de la Diputació de Girona pel seu 
coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els efectes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
21. PLE59/000032/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Xarxa Viària 

(013): Aprovació del text del conveni amb els Ajunt aments de Santa 
Llogaia d'Àlguema i de Vilafant per a la cessió a l a Diputació del camí de 
Santa Llogaia d'Àlguema a les Forques (Vilafant). 

 
La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en 
el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A 
aquesta xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament 
general de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les 
vies que reuneixin les condicions funcionals de carretera, essent requisit previ per a la 
integració la prèvia redacció del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat i 
les seves característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el Pla 
zonal (Pla de carreteres de les comarques gironines) i actualment està en fase 
d’aprovació definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El vial que uneix el nucli de Santa Llogaia d’Àlguema amb el nucli de les Forques, 
dins el terme municipal de Vilafant, reuneix les condicions funcionals de carretera 
codificada i pot integrar-se a la xarxa viària local que gestiona la Diputació de Girona, 
com preveu el Pla Zonal esmentat, en el que se’l descriu amb el codi 1.24.1. 
 
Tant la Diputació de Girona com els Ajuntaments de Santa Llogaia d’Àlguema i 
Vilafant, consideren necessari traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació de 
Girona, per a la seva incorporació a la seva xarxa viària, prèvia execució de les obres 
de condicionament que requereixi, tan aviat com sigui possible. 
 
Les actuacions que s'hi han d'executar, concretament, són les següents: sega dels 
marges; neteja del sistema de drenatge: cunetes, passos i tubs transversals; 
rehabilitació del ferm asfàltic; senyalització vertical, de codi i orientació, fitació 
quilomètrica, i senyalització horitzontal. Aquestes actuacions es definiran en el 
document tècnic corresponent. 
 
El cap del Servei de Serveis Generals i Patrimoni, en data 5 de juny de 2014, ha 
emès informe jurídic favorable sobre la cessió a la Diputació de Girona del camí de 
Santa Llogaia a les Forques. 
 
Per això, la Comissió Informativa d'Acció Territorial hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
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Primer. Aprovar el text del Conveni, que es descriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i els Ajuntaments de Santa Llogaia d’Àlguema i Vilafant per a la cessió a la 
Diputació de Girona del camí de Santa Llogaia d’Àlguema a les Forques (Vilafant): 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
Diputació de Girona, representada pel seu president, senyor Joan Giraut i Cot, assistit 
pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de ..................................... 
Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema, representat pel seu alcalde president, 
senyor David Bahí i Serra, assistit pel secretari, senyor David Mateos i Casamitjana, 
en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de 19 d'agost de 
2014. 
Ajuntament de Vilafant, representat per la seva alcaldessa presidenta, senyora 
Consol Cantenys i Arbolí, assistit pel secretari, senyor Josep M. Cortada i Puig, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple de 21 de maig de 2014. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
1. Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
faculten a les administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en 
l'àmbit de les seves competències respectives i per a la consecució de finalitats 
d'interès comú.  
2. La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta 
en el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A 
aquesta xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament 
General de Carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre) s’hi poden integrar les 
vies que reuneixin les condicions funcionals de carretera, essent requisit previ per a la 
integració la prèvia redacció del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat i 
les seves característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el 
Pla zonal (Pla de carreteres de les comarques gironines) el qual actualment està en 
fase d’aprovació definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
3. El vial que uneix el nucli de Santa Llogaia d'Àlguema amb el nucli de les Forques, 
dins el terme municipal de Vilafant, reuneix els requisits funcionals per integrar-se a la 
xarxa local que gestiona la Diputació de Girona i a aquest efecte està inclòs en el Pla 
zonal esmentat, en el que se'l descriu amb el codi 1.24.1. 
Té una longitud de 810 metres, amb una amplada mitja de 6,0 metres. Disposa de 
ferm asfàltic i d'un sistema de drenatge format per cunetes a ambdós marges. 
Disposa de cunetes amb varis passos salvacunetes. Les finques adjacents es troben 
a nivell de la calçada en el primer tram, fins el pas superior del ferrocarril, i amb un 
desnivell, separats per marges de desmunt, en el segon tram.  
En el PK 0+250 té un pont sobre el riu Manol amb estreps i aletes de formigó armat i 
tauler format per bigues pretensades, amb una llum lliure. 
En el PK 0+380 el camí passa sota un pas superior del ferrocarril, amb una amplada 
entre estreps de 16 metres. 
Al llarg de la cuneta del marge esquerra hi ha una canonada de gas i sota la del 
marge dret hi ha una línia de mitja tensió. 
4. La integració del camí a la xarxa viària local requereix que, prèviament, aquest 
reuneixi les condicions tècniques que el propi Pla zonal defineix. Es tracta de les 
actuacions següents: 

1. Sega dels marges 
2. Neteja dels sistema de drenatge, cunetes, passos i tubs transversals 
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3. Rehabilitació o reforç del ferm asfàltic 
4. Senyalització vertical, de codi i orientació, fitació quilomètrica 
5. Senyalització horitzontal 

5. Els Ajuntaments afectats, coneixedors i conformes amb les previsions que el Pla 
zonal fa per aquest camí i amb el nou règim jurídic de la via i la franja de protecció 
d'aquest, manifesten la conveniència d'integrar aquest camí a la xarxa viària local de 
la Diputació, la qual cosa comportarà una millora substancial en la seva explotació i 
conservació. 
6. Ateses les circumstàncies exposades, totes les parts consideren necessari 
traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació de Girona, per a la seva 
incorporació a la seva xarxa viària local, prèvia execució de les obres de 
condicionament que s'han indicat, tan aviat com sigui possible. 
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 

PACTES 
1. Objecte del Conveni. 
Constitueix l’objecte d'aquest conveni fixar els compromisos de col·laboració entre les 
parts signatàries en relació al traspàs del camí de Santa Llogaia d'Àlguema a les 
Forques (Vilafant), que uneix ambdós nuclis, que seguidament es descriu, a la 
Diputació de Girona per a la seva incorporació a la xarxa viària local; i també en 
relació a les actuacions a realitzar en la definició, execució i finançament de les obres 
de rehabilitació d'aquest.  
El vial que motiva aquest conveni es pot descriure amb els seus inicis i finals: 

• inici: sortida nord-est de la rotonda situada arran del sòl urbà de Santa Llogaia 
d'Àlguema 
coordenades eix: X = 496.224; Y = 4.676.103 

• final: entrada (vèrtex de la illeta pintada) de la rotonda urbana de les Forques  
coordenades eix: X = 506.605; Y = 4.676.830 

Té una longitud de 810 metres, es troba a cavall dels municipis de Vilafant i Santa 
Llogaia d'Àlguema, i s'identifica gràficament en el plànol que s’acompanya com a 
annex núm. 1 a aquest conveni. 
El tram inicial fins al pont sobre el Manol pertany a l’Ajuntament de Santa Llogaia 
d'Àlguema i té la referència cadastral 17194A00209002 (P), del qual es traspassa una 
longitud de 235 metres. 
El tram des d'aquesta cruïlla fins el final indicat pertany a l’Ajuntament de Vilafant i 
està format pel camí de les referències cadastrals 17235A00209042 i 
17235A00209043, i un tram de vial urbà sense referència cadastral, el qual prolonga 
aquell fins a l’entrada a la rotonda, amb un total de 575 metres. 
Les coordenades del punt de l'eix del camí que separa ambdós trams són les 
següents: X = 496.349; Y = 4.676.311 
Se li assigna el codi provisional següent: GI-7633. 
2. Obligacions dels Ajuntaments de Santa Llogaia d'Àlguema i Vilafant. 
1. Cessió. Els Ajuntaments de Santa Llogaia d'Àlguema i Vilafant cedeixen 
gratuïtament a la Diputació de Girona la titularitat dels respectius trams del vial descrit 
en el pacte anterior, lliures de càrregues, per a la seva incorporació a la xarxa viària 
local. 
L'objecte de la cessió, a més del vol i el subsòl, el conforma la calçada i els seus 
elements funcionals i tècnics, això és: ferm, senyalització vertical, elements 
d'abalisament, drenatge, etcètera, inclosos els talussos tant de terraplè com de 
desmunt que conformen el vial.  
2. Autorització d'obres. Tots dos Ajuntaments autoritzen a la Diputació de Girona a 
executar les obres de “Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del camí de 
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Santa Llogaia d'Àlguema a les Forques (Vilafant)”, previstes en l'antecedent II apartat 
4t d'aquest Conveni. 
3. Planejament urbanístic. A partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni, ambdós 
Ajuntaments inclouran en la primera modificació i/o revisió del planejament urbanístic 
municipal que promoguin, fins a la seva aprovació definitiva, la previsió del camí de 
Santa Llogaia d'Àlguema a les Forques (Vilafant) i la seva zona d'influència com a 
sistema viari general i sistema de protecció viari, respectivament, d'acord amb el que 
estableix la legislació de carreteres i la legislació urbanística de Catalunya. Les 
responsabilitats que es puguin derivar de la manca de compliment d’aquesta obligació 
recauran exclusivament en l’Ajuntament que no compleixi. 
En tot cas, des de l’entrada en vigor d’aquest conveni i fins que les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic municipal en el sentit indicat no hagin culminat, 
els Ajuntaments de Santa Llogaia d'Àlguema i Vilafant no atorgaran cap llicència 
urbanística que afecti la via objecte de traspàs i/o una franja adjacent de 30 metres, a 
banda i banda de la via, a comptar des de l’aresta exterior de l’esplanació, sense 
l’informe previ i vinculant de la Diputació de Girona. 
4. Ambdós Ajuntaments es comprometen a proporcionar a la Diputació de Girona tota 
la informació de què disposin respecte totes les construccions, instal·lacions i serveis 
existents, tant públics com privats, en la franja de 30 metres a comptar des de l'aresta 
exterior de l'esplanació, a banda i banda del camí objecte de cessió, quan aquesta li 
ho sol·liciti. 
3. Obligacions de la Diputació de Girona. 
1. Acceptació de la cessió. La Diputació de Girona accepta el traspàs del camí de 
Santa Llogaia d'Àlguema a les Forques (Vilafant) indicat en el pacte primer que li 
cedeixen els Ajuntaments de Santa Llogaia d'Àlguema i Vilafant. La cessió serà 
efectiva des de la data de la signatura de l'acta de recepció de les obres indicades. A 
aquest efecte, la Diputació de Girona, una vegada subscrita l'acta de recepció, ho 
posarà en coneixement dels Ajuntaments i els en trametrà una còpia. 
2. Obres. La Diputació de Girona definirà tècnicament, tramitarà fins a la seva 
aprovació, contractarà, si s’escau, i executarà les obres de “Rehabilitació del ferm i 
altres elements tècnics del camí de Santa Llogaia d'Àlguema a les Forques (Vilafant)”, 
previstes en l’apartat 4 de l’Antecedent II d’aquest Conveni, amb càrrec al seu 
pressupost. 
4. Condició suspensiva. 
L’efectivitat de la incorporació al Catàleg de carreteres codificades del camí de Santa 
Llogaia d'Àlguema a les Forques (Vilafant) restarà subjecta a l’aprovació definitiva del 
Pla zonal.  
5. Termini de vigència i pròrrogues. 
Aquest conveni serà vàlid i eficaç des de l'última signatura d'aquest i el seu termini de 
vigència serà de tres anys, prorrogable per dos anys més pel cas que per causes 
justificades no s'haguessin acomplert els compromisos assolits, excepte els apartats 
3r i 4t del pacte núm. 2 i el pacte núm. 6, que tindran caràcter indefinit. 
6. Responsabilitat de les parts. 
Les responsabilitats de tot tipus que es puguin derivar respecte la via objecte d'aquest 
conveni fins a la data de la signatura de l'acta de recepció de les obres correspondran 
als Ajuntaments de Santa Llogaia d'Àlguema i Vilafant segons correspongui. 
No obstant això, la responsabilitat que es generi durant l’execució de les obres o bé 
amb posterioritat, però derivada d’una deficient execució, correspondrà a l’empresa 
adjudicatària d'aquestes en els termes que disposa la legislació vigent. 
7.Resolució. 
Aquest conveni es resoldrà per desistiment o incompliment de les obligacions 
assumides per part d'una de les entitats intervinents. En aquest cas, la cessió de 
titularitat quedaria sense efecte i l'Ajuntament hauria d'abonar a la Diputació de 
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Girona totes les despeses que aquesta hagués realitzat (cost del projecte, obres, 
expropiacions, etcètera) i els danys i perjudicis que aquesta situació generés. 
8. Jurisdicció. 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació al compliment d’aquest 
conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s'assenyalen.” 
 
Segon. Acceptar el traspàs del camí de Santa Llogaia d’Àlguema a les Forques 
(Vilafant) a partir de la data de signatura de l'acta de recepció de les obres de 
“Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del camí de Santa Llogaia d'Àlguema 
a les Forques (Vilafant)”. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als Ajuntaments de Santa Llogaia d’Àlguema i 
Vilafant, i als Serveis d'Intervenció i de Serveis Generals i Patrimoni de la Diputació 
de Girona pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els efectes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
22. PLE59/000033/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Xarxa Viària 

(013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntam ent de Begur per a la 
cessió a l'Ajuntament d'un tram de la carretera GI- P-6532, a Aiguablava, i 
de la GI-P-6533, a la platja de Fornells. 

 
La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-P-6532, a Aiguablava, al 
final de la qual accedeix a un aparcament regulat per l'Ajuntament de Begur, així com 
la GI-P-6533, que connecta aquella amb l'anomenada platja de Fornells. 
Tant la Diputació com l'Ajuntament de Begur coincideixen en constatar que ambdós 
trams de carreteres tenen un trànsit majoritàriament urbà i d'accés als establiments 
comercials existents en els seus extrems, per la qual cosa es poden lliurar a 
l'Ajuntament de Begur per tal que els incorpori al viari municipal. En el Pla zonal, 
aprovat provisionalment per la Diputació de Girona, la GI-P-6533, a la platja de 
Fornells, consta com a carretera que no compleix els requisits funcionals necessaris 
per formar part de la xarxa local. 
 
El cap del Servei de Xarxa Viària Local ha emès informe tècnic, en el qual es 
pronuncia favorablement sobre la cessió a l'Ajuntament de Begur dels trams 
següents: 

• tram de la carretera GI-P-6532: del PK 2+290 al PK 3+210, amb una longitud 
de 920 metres. 

• carretera GI-P-6533: tota la carretera, amb una longitud de 486 metres. 
 
El cap del Serveis de Serveis Generals i Patrimoni, en data 3 de setembre de 2014, 
ha emès informe jurídic favorable sobre la cessió d'aquests trams a l'Ajuntament de 
Begur. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d'Acció Territorial hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
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Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l'Ajuntament de Begur per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram de la carretera 
GI-P-6532, a Aiguablava, i de la GI-P-6533, a la platja de Fornells: 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
Diputació de Girona, representada pel seu president, senyor Joan Giraut i Cot, assistit 
pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de -------------------------- 
Ajuntament de Begur, representat per el seu alcalde president, senyor Joan Català i 
Pagès, assistit pel secretari de la corporació, senyor Jordi Barcons i Pujol, en virtut de 
les facultats conferides per acord del Ple de 29 de juliol de 2014. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
1. La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-P-6532, a Aiguablava, al 
final de la qual accedeix a un aparcament regulat per l'Ajuntament de Begur, així com 
la GI-P-6533, que connecta aquella amb l'anomenada platja de Fornells. 
2. Ambdues parts coincideixen en constatar que ambdós trams de carreteres tenen 
un trànsit majoritàriament urbà i d'accés als establiments comercials existents en els 
seus extrems, per la qual cosa es poden lliurar a l'Ajuntament de Begur per tal que els 
incorpori al viari municipal. En el Pla zonal, aprovat provisionalment per la Diputació 
de Girona, la GI-P-6533, a la platja de Fornells, consta com a carretera que no 
compleix els requisits funcionals necessaris per formar part de la xarxa local. 
3. La cessió provocarà que la carretera GI-P-6532 finalitzi just abans de la cruïlla amb 
la GI-P-6533, amb la qual cosa el tram a traspassar de la GI-P-6532 s'inicia a l'alçada 
del PK 2+290 i finalitza a la del PK 3+210, que és el final de la carretera, amb una 
longitud de 920 metres. En quan a la GI-P-6533 la longitud és la de tota la carretera, 
de 486 metres. 
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1. L'Ajuntament de Begur adquireix, de ple dret i a tots els efectes, la titularitat del 
trams següents: 

� de la carretera GI-P-6532, a Aiguablava: del PK 2+290 fins al seu final, 
amb una longitud de 920 metres. Les coordenades de l'eix de la carretera 
de l'inici del tram són: X = 517.400; Y = 4.642.923 

� tota la carretera GI-P-6533, de la cruïlla amb la GI-P-6532 fins al seu final, 
amb una longitud de 436 metres 

Els trams que es traspassen es grafien en el plànol adjunt i comprenen la calçada i 
tots els seus elements funcionals, així com els marges tant de desmunt com de 
terraplè, entre les anomenades arestes d'esplanació. 
2. Aquestes cessions es formalitzen en l'acte de signatura d'aquest conveni, a partir 
del qual l'Ajuntament de Begur es farà càrrec del seu manteniment i explotació. 
3. La validesa i efectes dels pactes precedents quedarà condicionada a l'adopció dels 
acords que corresponguin per part dels òrgans competents d'ambdues corporacions, 
de conformitat amb l'establert a la legislació de règim local. 
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s'assenyalen.” 
 
Segon. Cedir la titularitat a favor de l'Ajuntament de Begur dels trams següents: 

• tram de la carretera GI-P-6532: del PK 2+290 al PK 3+210, amb una longitud 
de 920 metres. 

• carretera GI-P-6533: tota la carretera, amb una longitud de 486 metres. 
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Tercer. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Begur i als Serveis d'intervenció i 
de Serveis Generals i Patrimoni de la Diputació de Girona pel seu coneixement i 
efectes procedents. 
 
Quart. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
23. PLE59/000034/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial ; Xarxa Viària 

(013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntam ent de Cabanes per a la 
cessió a l'Ajuntament d'un tram de la carretera GI- V-6024, de Figueres a 
Masarac per Cabanes. 

 
La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-V-6024, de Figueres a 
Masarac per Cabanes, la qual té un tram de travessera dins el nucli de Cabanes on hi 
ha una problemàtica de trànsit urbà que col·lisiona amb el trànsit de pas, per la qual 
cosa i ateses les limitacions d'amplada d'aquest, l'Ajuntament de Cabanes vol 
ordenar el trànsit mitjançant direccions úniques. Per tot plegat aquest Ajuntament ha 
demanat que se li traspassi el tram de travessera anomenada. 
 
Tant la Diputació com l'Ajuntament de Cabanes coincideixen en constatar que aquest 
tram de carretera té un trànsit majoritàriament urbà i d'accés a establiments 
comercials, per la qual cosa es pot lliurar a l'Ajuntament per tal que l'incorpori al viari 
municipal.  
 
El cap del Servei de Xarxa Viària Local ha emès informe tècnic, en el qual es 
pronuncia favorablement sobre la cessió a l'Ajuntament de Cabanes del tram següent 
de la carretera GI-V-6024, de Figueres a Masarac per Cabanes: 

� inici: PK 2+950, en la secció on finalitza el muret del marge dret. 
Coordenades eix: X = 498.062; Y = 4.683.848 
� final: PK 3+330, en la secció just abans del broc marge dret 

Coordenades eix: X = 498.111; Y = 4.684.210 
 
El cap del Serveis de Serveis Generals i Patrimoni, en data 3 de setembre de 2014, 
ha emès informe jurídic favorable sobre la cessió d'aquest tram a l'Ajuntament de 
Cabanes. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d'Acció Territorial hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l'Ajuntament de Cabanes per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram de la 
carretera GI-V-6024, de Figueres a Masarac per Cabanes: 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
Diputació de Girona, representada pel seu president, senyor Joan Giraut i Cot, assistit 
pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de -------------------------- 
Ajuntament de Cabanes, representat per el seu alcalde president, senyor Àlex 
Hernàndez Gonzàlez, assistit per la secretària de la corporació, senyora Eva Dorca i 
Camps, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de 21 de juliol de 2014. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 

1. La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-V-6024, de Figueres 
a Masarac per Cabanes, la qual té un tram de travessera dins el nucli de 
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Cabanes on hi ha una problemàtica de trànsit urbà que col·lisiona amb el 
trànsit de pas, per la qual cosa i ateses les limitacions d'amplada d'aquest, 
l'Ajuntament vol ordenar el trànsit mitjançant direccions úniques. Per tot plegat 
l'Ajuntament ha demanat que se li traspassi el tram de travessera anomenada. 

2. Ambdues parts coincideixen en constatar que aquest tram de carretera té un 
trànsit majoritàriament urbà i d'accés a establiments comercials, per la qual 
cosa es pot lliurar a l'Ajuntament de Cabanes per tal que l'incorpori al viari 
municipal.  

3. La cessió provocarà que la carretera GI-V-6024 tingui dos trams amb 
quilometratge discontinu.  

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 

1. L'Ajuntament de Cabanes adquireix, de ple dret i a tots els efectes, la titularitat 
del tram de la carretera GI-V-6024, de Figueres a Masarac per Cabanes, 
següent: 

� inici: PK 2+950, en la secció on finalitza el muret del marge 
dret. 

Coordenades eix: X = 498.062; Y = 4.683.848 
� final: PK 3+330, en la secció just abans del broc marge dret 

Coordenades eix: X = 498.111; Y = 4.684.210 
El tram que es traspassa es grafia en el plànol adjunt, té una longitud de 380 
metres i comprèn la calçada, d'amplada variable, i tots els seus elements 
funcionals. 
2. Aquesta cessió es formalitza en l'acte de signatura d'aquest conveni, a partir 

del qual l'Ajuntament de Cabanes es farà càrrec del seu manteniment i 
explotació. 

3. La validesa i efectes dels pactes precedents quedarà condicionada a l'adopció 
dels acords que corresponguin per part dels òrgans competents d'ambdues 
corporacions, de conformitat amb l'establert a la legislació de règim local. 

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s'assenyalen.” 
 
Segon. Cedir la titularitat a favor de l'Ajuntament de Cabanes del tram següent de la 
carretera GI-V-6024, de Figueres a Masarac per Cabanes: 

� inici: PK 2+950, en la secció on finalitza el muret del marge 
dret. 

Coordenades eix: X = 498.062; Y = 4.683.848 
� final: PK 3+330, en la secció just abans del broc marge dret 

Coordenades eix: X = 498.111; Y = 4.684.210: 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Cabanes i als Serveis d'intervenció i 
de Serveis Generals i Patrimoni de la Diputació de Girona pel seu coneixement i 
efectes procedents. 
 
Quart. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
24. PLE59/000035/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial; Xarxa Viària (013): 

Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament del  Far d'Empordà per a la 
cessió a la Diputació del camí que enllaça la C-31 i el nucli del Far 
d'Empordà. 
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La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta 
en el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A 
aquesta xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament 
general de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les 
vies que reuneixin les condicions funcionals de carretera, essent requisit previ per a la 
integració la prèvia redacció del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat i 
les seves característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el 
Pla zonal (Pla de carreteres de les comarques gironines) i actualment està en fase 
d’aprovació definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El vial que uneix l’enllaç de la C-31, situat al sud del nucli del Far d’Empordà amb 
aquest, reuneix les condicions funcionals de carretera codificada i pot integrar-se a la 
xarxa viària local que gestiona la Diputació de Girona, tal com preveu el Pla zonal 
esmentat, en el que se’l descriu amb el codi 1.18.1. 
 
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament del Far d’Empordà, consideren 
necessari traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació de Girona, per a la seva 
incorporació a la seva xarxa viària, prèvia execució de les obres de condicionament 
que requereixi, tan aviat com sigui possible. 
 
Les actuacions que s'hi han d'executar, concretament, són les següents: sega dels 
marges; neteja i rehabilitació dels sistemes de drenatge: cunetes, passos i tubs 
transversals; rehabilitació del ferm asfàltic; senyalització vertical, de codi i orientació, 
fitació quilomètrica, i senyalització horitzontal. Aquestes actuacions es definiran en el 
document tècnic corresponent. 
 
El cap del Servei de Serveis Generals i Patrimoni, en data 1 de juliol de 2014, ha 
emès informe jurídic favorable sobre la cessió a la Diputació de Girona del camí que 
enllaça la C-31 i el nucli del Far d’Empordà. 
 
Per això, la Comissió Informativa d'Acció Territorial hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es descriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament del Far d’Empordà per a la cessió a la Diputació de Girona del 
camí de que enllaça la C-31 i el nucli del Far d’Empordà: 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
Diputació de Girona, representada pel seu president, senyor Joan Giraut i Cot , 
assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de ..................................... 
Ajuntament del Far d'Empordà, representat pel seu alcalde president, senyor Jaume 
Arnall i Figueras, assistit per la secretària, senyora Elisabet Garcia i Llorca, en virtut 
de les facultats conferides per acord del Ple de 3 de juliol de 2014. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
1. Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
faculten a les administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en 
l'àmbit de les seves competències respectives i per a la consecució de finalitats 
d'interès comú.  
2. La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
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comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta 
en el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A 
aquesta xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament 
General de Carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les 
vies que reuneixin les condicions funcionals de carretera, essent requisit previ per a la 
integració la prèvia redacció del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat i 
les seves característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el 
Pla zonal (Pla de carreteres de les comarques gironines) el qual actualment està en 
fase d’aprovació definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
3. El tram de carretera que motiva aquest conveni és el que uneix l'enllaç de la C-31, 
situat al sud del nucli del Far d'Empordà, amb aquest, titularitat de l'Ajuntament del 
Far d'Empordà. 
Té una longitud de 2.540 metres, amb una amplada mitja de 7 metres. Disposa de 
ferm asfàltic i d'un sistema de drenatge format per cunetes a ambdós marges i 4 
obres de drenatge transversal de llums vàries, des de 0,60 m fins a 4,10 m. Disposa 
de cunetes amb varis passos salvacunetes, de diàmetre variable. Les finques 
adjacents es troben a nivell de la calçada o amb un lleuger desnivell, separats per 
petits marges de desmunt o terraplè.  
El vial reuneix les condicions funcionals de carretera codificada, atès que connecta la 
carretera comarcal C-31 amb amb un nucli de població important. Per aquest motiu 
està inclòs en el Pla zonal amb el codi 1.18.1 com a via susceptible d'integrar-se a la 
xarxa viària local. 
4. La integració del vial a la xarxa viària local requereix que prèviament aquest 
reuneixi les condicions tècniques que el propi Pla zonal defineix. Es tracta de les 
actuacions següents: 

• Sega dels marges 
• Neteja i rehabilitació dels sistema de drenatge: cunetes, passos i tubs 

transversals 
• Rehabilitació del ferm asfàltic 
• Senyalització vertical, de codi i orientació; fitació quilomètrica 
• Senyalització horitzontal 

5. L'Ajuntament del Far d'Empordà, coneixedor i conforme amb les previsions que el 
Pla zonal fa per aquest camí i amb el nou règim jurídic de la franja de protecció 
d'aquest, manifesta la conveniència d'integrar aquest camí a la xarxa viària local de la 
Diputació, la qual cosa comportarà una millora substancial en la seva explotació i 
conservació. 
6. Ateses les circumstàncies exposades, totes les parts consideren necessari 
traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació de Girona, per a la seva 
incorporació a la seva xarxa viària local, prèvia execució de les obres de 
condicionament que requereixi tan aviat com sigui possible. 
7. Per altra part es constata que el ramal amb codi GIV-6211 R2, que té una longitud 
de 90 m, i connecta el final de la GIV-6211 amb el nucli urbà del Far d'Empordà, 
formant part de la seva trama urbana, ha de formar part de la vialitat municipal atès 
que té un trànsit essencialment urbà, per la qual cosa procedeix el seu traspàs al 
municipi. 
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1. Objecte del Conveni. 
Constitueix l’objecte d'aquest conveni fixar els compromisos de col·laboració entre les 
parts signatàries en relació als traspassos següents: 
A. De l'Ajuntament a la Diputació de Girona per a la seva incorporació a la xarxa 
viària local: el vial que uneix l'enllaç de la C-31 situat al sud del nucli del Far 
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d'Empordà amb aquest, que seguidament es descriu; respecte a aquest vial també es 
convenien les actuacions a realitzar en la definició, execució i finançament de les 
obres de rehabilitació dels elements tècnics i funcionals d'aquest, que es descriuen en 
l’antecedent 4 d’aquest conveni.  
Aquest vial es pot descriure amb els seus inicis i finals: 

• Inici: final de l'enllaç amb la C-31 (vèrtex de la illeta pintada de l'anell)  
coordenades eix: X=498.720, Y=4.675.591 

• Final: entrada de la rotonda urbana del Far d'Empordà (vèrtex de la illeta) 
coordenades eix: X=499.498, Y=4.677.615 

Té una longitud de 2.540 metres i s'identifica gràficament en el plànol que 
s’acompanya com a Annex a aquest conveni. 
El tram pertany a l’Ajuntament del Far d'Empordà: 

o del PK 0+630, d'acord amb l'acta de lliurament, de 25 d'abril de 2014, 
signada per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre 
i l'Ajuntament del Far d'Empordà 

o i fins al final, inscrit en el registre de domini públic de l'Ajuntament amb 
el núm. 1.1.4.6. Camí gran o carretera del Pont del Príncep i amb 
referència cadastral 170050000000609007MH. 

Se li assigna el codi provisional següent: GI-8593. 
B. De la Diputació de Girona a l'Ajuntament del Far d'Empordà: el ramal GIV-6211 R2 
del catàleg de carreteres titularitat de la Diputació, que té una longitud de 90 metres, 
amb una amplada mitja de 5,30 m, i disposa de cuneta revestida en el seu marge dret 
i vorera en el seu marge esquerra. 
Aquest vial es pot descriure amb els seus inicis i finals: 

• Inici: final de la carretera GIV-6211 
coordenades eix: X=495.526, Y=4.677.880 

• Final: arran del primer edifici del marge dret 
coordenades eix: X=499.572, Y=4.677.811 

2. Obligacions de l'Ajuntament del Far d'Empordà. 
1. Cessió. L'Ajuntament del Far d'Empordà cedeix gratuïtament a la Diputació de 
Girona la titularitat del vial descrit en el pacte anterior, lliure de càrregues, per a la 
seva incorporació a la xarxa viària local  
L'objecte de la cessió, a més del vol i el subsòl, el conforma la calçada i els seus 
elements funcionals, això és: ferm, senyalització vertical i horitzontal, elements 
d'abalisament, drenatge, etcètera, inclosos els talussos tant de terraplè com de 
desmunt que conformen el vial.  
2. Autorització d'obres. L'Ajuntament del Far d'Empordà autoritza a la Diputació de 
Girona a executar les obres de “Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics i 
funcionals del vial que uneix la C-31 amb el nucli del Far d'Empordà”, previstes en 
l'antecedent II, apartat 4t d'aquest Conveni. 
3. Planejament urbanístic. A partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni, l'Ajuntament 
del Far d'Empordà inclourà en la primera modificació i/o revisió del planejament 
urbanístic municipal que promogui, fins a la seva aprovació definitiva, la previsió del 
vial que motiva aquest Conveni i la seva zona d'influència com a sistema viari general 
i sistema de protecció viari, respectivament, d'acord amb el que estableix la legislació 
de carreteres i la legislació urbanística de Catalunya. Les responsabilitats que es 
puguin derivar de la manca de compliment d’aquesta obligació recauran 
exclusivament en l’Ajuntament. 
En tot cas, des de l’entrada en vigor d’aquest conveni i fins que les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic municipal en el sentit indicat no hagin culminat, 
l'Ajuntament del Far d'Empordà no atorgarà cap llicència urbanística que afecti la via 
objecte de traspàs i/o una franja adjacent de 30 metres, a banda i banda de la via, a 
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comptar des de l’aresta exterior de l’esplanació, sense l’informe previ i vinculant de la 
Diputació de Girona. 
4. Construccions i serveis. L'Ajuntament del Far d'Empordà es compromet a 
proporcionar a la Diputació de Girona tota la informació de què disposi respecte totes 
les construccions, instal·lacions i serveis existents en la franja de 30 metres a comptar 
des de l'aresta exterior de l'esplanació, a banda i banda del camí objecte de cessió, 
quan aquesta li ho sol·liciti. 
5. Acceptació de la cessió. L'Ajuntament del Far d'Empordà accepta el traspàs del 
ramal R2 de la GIV-6211, indicat en el pacte 1r apartat B que li cedeix la Diputació de 
Girona, el qual serà efectiu des de la signatura de l'acta de recepció de les obres que 
s'especifiquen el pacte següent. A aquest efecte, la Diputació de Girona, una vegada 
subscrita l'acta de recepció, ho posarà en coneixement de l'Ajuntament i li trametrà 
una còpia. 
3. Obligacions de la Diputació de Girona. 
1. Acceptació de la cessió. La Diputació de Girona accepta el traspàs del vial que 
uneix la C-31 amb el nucli del Far d'Empordà, indicat en el pacte 1r apartat A que li 
cedeix l'Ajuntament del Far d'Empordà el qual serà efectiu des de la signatura de 
l'acta de recepció de les obres que s'especifiquen en l'apartat següent d'aquest pacte. 
A aquest efecte, la Diputació de Girona, una vegada subscrita l'acta de recepció, ho 
posarà en coneixement de l'Ajuntament i li'n trametrà una còpia. 
2. Obres. La Diputació de Girona definirà tècnicament, tramitarà fins a la seva 
aprovació, expropiarà, si s'escau, contractarà i executarà les obres de “Rehabilitació 
del ferm i altres elements tècnics i funcionals del vial que uneix la C-31 amb el nucli 
del Far d'Empordà”, previstes en l’apartat 4 de l’Antecedent II d’aquest Conveni, amb 
càrrec al seu pressupost. 
4. Condició suspensiva. 
L’efectivitat de la incorporació al Catàleg de carreteres codificades del camí que 
enllaça la C-31 i el nucli del Far d'Empordà indicat en el pacte primer restarà subjecta 
a l’aprovació definitiva del Pla zonal.  
5. Termini de vigència i pròrrogues. 
Aquest conveni serà vàlid i eficaç des de l'última signatura d'aquest i el seu termini de 
vigència serà de tres anys, prorrogable per dos anys més pel cas que per causes 
justificades no s'haguessin acomplert els compromisos assolits, excepte els apartats 
3r i 4t del pacte núm. 2 i el pacte núm. 6, que tindran caràcter indefinit. 
6. Responsabilitat de les parts. 
Les responsabilitats de tot tipus que es puguin derivar respecte la via objecte d'aquest 
conveni fins a la signatura de l'acta de recepció de les obres correspondran a 
l'Ajuntament del Far d'Empordà. 
No obstant això, la responsabilitat que es generi durant l’execució de les obres o bé 
amb posterioritat però derivada d’una deficient execució correspondrà a l’empresa 
adjudicatària d'aquestes en els termes que disposa la legislació vigent. 
7. Resolució. 
Aquest conveni es resoldrà per per desistiment o incompliment de les obligacions 
assumides per part d'una de les entitats intervinents. En aquest cas, la cessió de 
titularitat quedaria sense efecte i l'Ajuntament hauria d'abonar a la Diputació de 
Girona totes les despeses que aquesta hagués realitzat (cost del projecte, obres, 
expropiacions, etcètera) i els danys i perjudicis que aquesta situació generés. 
8. Jurisdicció. 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació al compliment d’aquest 
conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s'assenyalen.” 
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Segon. Acceptar el traspàs del camí que enllaça la C-31 i el nucli del Far d’Empordà a 
partir de la data de signatura de l'acta de recepció de les obres de “Rehabilitació del 
ferm i altres elements tècnics i funcionals del vial que uneix la C-31 amb el nucli del 
Far d'Empordà”. 
 
Tercer. Cedir la titularitat a l'Ajuntament del Far d'Empordà el ramal R2 de la carretera 
GI-V-6211 del catàleg de carreteres titularitat de la Diputació, que té una longitud de 
90 metres. 
 
Quart. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament del Far d’Empordà, i als Serveis 
d'Intervenció i de Serveis Generals i Patrimoni de la Diputació de Girona pel seu 
coneixement i efectes procedents. 
 
Cinquè. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni 
i per a tots els efectes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Sisè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
25. PLE59/000009/2014-DCIAT; Dictamen CI Acció Terr itorial; Servei programes 

europeus (029): Aprovació de les bases específiques  reguladores i de la 
convocatòria 2014 de les subvencions als ajuntament s de la demarcació de 
Girona per cobrir part dels costos de redacció de p rojectes d'algunes 
convocatòries finançades per la UE. 

 
Amb l’objectiu de regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als 
ajuntaments de la demarcació de Girona per cobrir part dels costos de redacció de 
projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea i tenint en compte 
que les bases reguladores, el contingut de la convocatòria i la seva tramitació 
s’ajusten als requeriments de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona i a la Llei general de Subvencions, el Servei de Programes Europeus eleva la 
proposta a la Comissió d'Acció Territorial perquè n’informi favorablement i proposi al 
Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions 
que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments de la demarcació de Girona per 
cobrir part dels costos de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades 
per la Unió Europea, segons el text que es transcriu a continuació: 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE 
CONCEDEIX LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS AJUNTAMENTS DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA PER COBRIR PART DELS COSTS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTES D'ALGUNES CONVOCATÒRIES FINANÇADES PER LA UNIÓ 
EUROPEA 
1. Objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat regular les subvencions que concedeix la Diputació 
de Girona als ajuntaments de la demarcació de Girona per cobrir part dels costs de 
redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea. 
S'admetran els costos de redacció de projectes pensats per a totes les convocatòries 
amb fons provinents de la Unió Europea, excepte dels fons estructurals i d'inversió 
(FEDER, FSE, FEADER i FEMP). Sí que s'admetran els costos derivats de la 
redacció de projectes redactats d'acord amb l'objectiu de Cooperació territorial 
europea i amb l'Instrument europeu del veïnatge i del parternariat. 
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2. Naturalesa i procediment de concessió 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la 
legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació o en 
aquestes bases. Les subvencions atorgades tindran caràcter finalista i no generen 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 
com a precedent. 
El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria oberta tal com preveu l'article 59 del RLGS, mitjançant la 
comparació de les sol·licituds que es presentin en els períodes establerts en la 
convocatòria i establint-ne una prelació d'acord amb els criteris de valoració establerts 
en aquestes bases. Els crèdits assignats en cada període de sol·licituds i que no que 
s'esgotin en la seva totalitat en la resolució de subvencions es podran afegir a l'import 
a distribuir en les resolucions corresponents que s'adoptin en els períodes successius.  
3. Despeses subvencionables 
3.a- L’objecte a subvencionar és el cost de redacció del projecte municipal d’acord 
amb els formularis oficials aprovats per la Unió Europea o l'entitat amb qui delegui. 
3.b- Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre 
l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, i poden 
ser: 
-Els honoraris de professionals externs. 
-La dedicació de personal propi dels ajuntaments, degudament justificada i valorada 
econòmicament. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els ajuntaments dels municipis de la demarcació de Girona. 
5. Determinació de l'import de les subvencions i graduació per incompliments 
L'import de la convocatòria es fixarà en funció de la corresponent consignació 
pressupostària la qual cosa determinarà el nombre màxim d'ajudes que es podran 
concedir en cada convocatòria. 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
la concessió i no podran excedir de 5.000 € ni del 80% del cost de l'actuació 
subvencionada. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En cas que la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada com a “despesa a justificar” en l'acord de 
concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge 
de subvenció sobre la quantitat fixada com a “despesa a justificar”. 
6. Criteris de valoració i import màxim de les subvencions 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents: 
a) Per la qualitat tècnica i la maduresa del projecte pel qual es 
demana la subvenció, d’acord amb la memòria presentada. 

Fins a 10 punts 

b) Per l’aportació municipal al cofinançament de les accions 
previstes en el projecte per al qual es demanarà la subvenció a 
la UE. 

Fins a 5 punts 

c) Si el projecte es presenta conjuntament amb diversos 
ajuntaments 

Fins a 5 punts 

d) Si el projecte es presenta a qualsevol convocatòria de 
l'objectiu de cooperació territorial europea. 

1 punt 

e) Si el projecte es presenta a qualsevol altra convocatòria 
europea de les admeses en aquestes bases. 

2 punts 

En el cas que la sol·licitud compleixi el requisit fixat a l'apartat c d'aquesta base, la 
subvenció només la pot demanar un ajuntament.  
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7. Sol·licituds 
El termini per presentar les sol·licituds roman obert des del moment de la publicació 
de la convocatòria corresponent i fins al 31 d’octubre del mateix exercici 
pressupostari. 
Les sol·licituds seran signades per l'interessat o pel legal representant de l'entitat. 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant els models normalitzats 
disponibles a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) per a cadascuna de 
les línies de subvenció, amb les següents modalitats:  

• Presentació convencional: presentar-la al Registre General de la Diputació de 
Girona, pujada Sant Martí, núm. 4, 17004, de 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. 

• Presentació telemàtica: amb signatura electrònica amb certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

A la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar la documentació corresponent. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha 
de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini 
màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha 
esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit 
de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes 
previstos a l’article 42 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. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en aquestes bases es realitzarà pel Servei de Programes Europeus 
d’aquesta Diputació. 
L’examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Avaluadora que, 
d’acord amb els criteris fixats en la base 6a, ha d’examinar les sol·licituds 
presentades des de l'inici del període de presentació de sol·licituds, llevat aquelles 
que hagin d'entendre's desestimades per silenci d'acord amb el previst a la Base 9a, i 
emetre una acta amb la proposta de resolució. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels següents 
membres: 
President: El president de l’Àrea d'Acció Territorial 
Vocals: El secretari general o persona en qui delegui 

L'interventora o persona en qui delegui 
El cap de Servei de Programes Europeus 

La Comissió Avaluadora s'haurà de reunir un cop finalitzat el període de presentació 
de sol·licituds que estableixi la corresponent convocatòria.  
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels 
sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, 
la Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concretar entrevistes 
amb algun/es dels/ de les sol·licitants, i recórrer a l’assessorament d’altres persones o 
institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions. 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit 
total assignat en la convocatòria. 
9. Resolució de les sol·licituds 
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La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Avaluadora, serà sotmesa a 
consideració de la Vicepresidència tercera, òrgan que resoldrà definitivament, en 
diversos actes, l'atorgament de les subvencions.  
a) La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 
també als peticionaris als quals s’hagi desestimat la sol·licitud.  
b) La Vicepresidència tercera de la Diputació haurà d'emetre la corresponent 
resolució en el termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de 
presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut dos mesos sense que s’hagi 
adoptat la resolució, s'entendrà que han estat desestimades per silenci administratiu.  
10. 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. 
11. Justificació 
El termini per justificar la totalitat de les accions subvencionades serà l'establert en la 
resolució de concessió de la subvenció i que com a màxim serà d'un mes a comptar 
de l'endemà de la seva notificació. El termini anterior podrà ampliar-se en l'acord de 
concessió quan la durada previsible de l'execució de les actuacions subvencionades 
així ho requereixi. 
La justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models de comptes 
justificatius normalitzats acompanyats de la documentació establerta. Només quan la 
resolució de la concessió de subvenció ho prevegi expressament els beneficiaris 
podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s'executi la 
despesa subvencionada. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar com a despesa justificada totes les 
despeses imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a dret, s’hagin meritat 
abans d'acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin 
abonat o no als creditors corresponents. 
En el moment de la justificació, adjunt al compte justificatiu segons el model 
normalitzat de la Diputació, s'hi haurà d'afegir el formulari i la descripció del projecte -
si cal- d'acord amb el model oficial de la Unió Europea per a la convocatòria per a la 
qual s'ha demanat l'ajut. 
12. Deficiències en la justificació 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l'interessat la necessitat d'esmenar-los o completar-los.  
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir a l'entitat beneficiària per tal 
que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar 
de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s'hagués avançat el seu pagament. 
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 i d'acord amb l'establert 
en l'acord de concessió. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes 
anteriors a la presentació del corresponent compte justificatiu.  
14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.  
15. Subcontractació 
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Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets 
dels que conformen l’execució de l’activitat subvencionada però les obligacions 
econòmiques que se'n derivin hauran d'anar a càrrec del beneficiari de la subvenció. 
16. Reformulació de sol·licitud i canvis de destinació 
Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Vicepresidència tercera, els 
peticionaris podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent 
acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de 
sol·licituds. 
17. Modificació  
Els beneficiaris no podran modificar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o destí de la 
subvenció atorgada.  
Seran d'aplicació els supòsits i règim de modificacions de subvencions previstos a la 
Ordenança general de la Diputació. 
18. Invalidesa, revocació i reintegrament 
El Servei de Programes Europeus tramitarà els expedients d'invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la Vicepresidència tercera de la 
Diputació adoptarà els acords de revocació o reintegrament.  
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es podrà concertar l'execució en els supòsits previstos a l'article 29-7 de 
la Llei 38/2003, general de subvencions. 
20. 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, 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 europeus, i aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin 
objecte de subvenció.  
22. Altres obligacions dels beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, fer l’activitat que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció. 
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. 
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
23. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per: 
-L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
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-Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
-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 la Llei 
general de subvencions. 
-La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
-El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
-Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 
24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquesta la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
25. Vigència 
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin. 
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 restaran vigents fins que se n’acordi la 
modificació o derogació.” 
 
SEGON. Aprovar la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva i 
convocatòria única per a l’any 2014, per a l’atorgament de subvencions que 
concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments de la demarcació de Girona per 
cobrir part dels costos de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades 
per la Unió Europea, que es transcriu literalment tot seguit: 
“CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA I 
CONVOCATÒRIA OBERTA DE L’ANY 2014, PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS QUE CONCEDEIX LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS 
AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER COBRIR PART DELS 
COSTOS DE REDACCIÓ DE PROJECTES D'ALGUNES CONVOCATÒRIES 
FINANÇADES PER LA UNIÓ EUROPEA. 
a) Objecte de la convocatòria 
Subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments de la demarcació 
de Girona per cobrir part dels costos de redacció de projectes d'algunes convocatòries 
finançades per la Unió Europea, any 2014. 

b) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s'hi destina 
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cinquanta mil euros 
(50.000,00 €). Els ajuts econòmics aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
del pressupost de la Diputació de Girona d’enguany que es detallen a continuació: 

420 920 46201 Altres ajuts a ajuntaments 50.000,00  

 TOTAL 50.000,00 € 

Es podran incrementar els crèdits anteriors amb les modificacions pressupostàries 
que es puguin aprovar durant l'exercici, i mitjançant la modificació d'aquesta 
convocatòria i la seva publicació al BOP. 
c) Termini de presentació de sol·licituds 
Començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP de Girona i 
acabarà el 31 d’octubre de 2014, i s'haurà d'efectuar presentant el model establert per 
la Diputació.  
d) Períodes, termini de resolució i notificació 
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La Vicepresidència tercera de la Diputació de Girona resoldrà les sol·licituds 
presentades a la present convocatòria que constarà d'un únic període d'acord amb el 
punt anterior.  
La Vicepresidència tercera de la Diputació haurà d'emetre la corresponent resolució 
en el termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de 
presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi 
adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per 
silenci administratiu. 
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció 
de la resolució. 
e) Règim de recursos 
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
f) Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i a la web de la Diputació. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici de 2014 per un import 
màxim de cinquanta mil euros (50.000,00 €) distribuït de la següent manera:  
 

420 920 46201 Altres ajuts a ajuntaments 50.000,00  

 TOTAL 50.000,00 € 

 
QUART. Sotmetre les bases i la convocatòria esmentades a informació pública durant 
un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació i per referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions 
i/o reclamacions durant el termini d’informació pública, aquests acords quedaran 
elevats a definitius. 
 
 
26. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 

26.1.   PLE59/000014/2014-PPRES; Proposta Presidènc ia Modificació de la 
Relació de llocs de treball de la Diputació de Giro na per 2014 

 
Amb data 31 de març de 2014 el director del Servei d'Assistència i Formació (SAF) de 
Xaloc va emetre informe proposant la creació de sis noves places de secretaris-
interventors de la plantilla de la Diputació de Girona, amb adscripció funcional a 
Xaloc, les quals se sumaven als 4 efectius actuals de secretaris-interventors que ja 
estaven prestant els serveis d'assistència integral i d'acompanyament en secretaria-
intervenció als ajuntaments de la demarcació. 
 
La necessitat d'incrementar la plantilla es deu al canvi normatiu sobrevingut, que és 
l'aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local, la qual ha modificat amb caràcter bàsic i obligatori determinats 
preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local (en 
endavant, LBRL). D'acord amb el nou marc competencial dels ens locals, són 
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competències pròpies de les diputacions provincials (article 36.1 LBRL), les que li 
atribueixin per aquest concepte les lleis de l'Estat i de les comunitats autònomes en 
els diferents sectors de l'acció pública, i en tot cas, les següents: 
(...) b) L'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. En tot cas, garantirà en 
els municipis de menys de 1.000 habitants la prestació dels serveis de secretaria-
intervenció. (...) 
2. Als efectes del que disposen les lletres a), b) i c) de l'apartat anterior, la diputació o 
entitat equivalent: (...) 
c) Garanteix l'exercici de les funcions públiques necessàries en els ajuntaments i els 
resta suport en la selecció i formació del seu personal (...) 
d) Dóna suport als Ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i 
realització d'activitats materials i de gestió, assumint-les quan aquells se les 
encomanin. 
 
El Ple de la corporació, en sessió plenària de 20 de maig de 2014 va aprovar la 
modificació de la plantilla de personal de la corporació, amb la dotació de sis noves 
places de secretaris-interventors, reservades a funcionaris de l'administració local 
amb habilitació estatal per prestar aquestes funcions als municipis de menys de 1.000 
habitants que així ho sol·licitin. Aquestes sis places vacants es van sumar a la dotació 
existent de quatre secretaris-interventors adscrits al SAF de l'Organisme Autònom 
XALOC 
 
L'expedient de modificació parcial de la plantilla de personal s'ha exposat al públic 
durant el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al 
BOP de l'edicte d'aprovació inicial (BOP núm. 103 de 30/5/14), i a la vista que no 
s’han presentat al·legacions l'acord de modificació ha quedat definitivament aprovat 
(BOP núm. 125 de 7/7/14 i DOGC núm. 6662 d’11/7/14). 
 
No obstant, des del punt de vista jurídic no s'ha de confondre la plantilla de personal 
amb la relació de llocs de treball, de forma que la primera modificació operada en la 
plantilla en l'acord de ple de 20 de maig passat, un cop esdevinguda definitiva, també 
ha de ser incorporada a la relació de llocs de treball, atès que la RLT és un instrument 
tècnic organitzatiu que està basat en llocs de treball, als quals insereix dins de 
l'organització interna definint les seves característiques objectives i els requisits que 
han de complir els empleats que ocupen aquests llocs de treball. En canvi, la plantilla 
de personal està basada en el concepte de “plaça”, que distingeix entre categories 
d'empleat segons el seu vincle jurídic amb l'administració (funcionari, laboral i 
eventual), i entre classificacions per cossos, escales i subescales (per als funcionaris) 
o grups professionals (per al personal laboral). En darrer terme, existeix una 
vinculació entre els llocs de treball i les places de la plantilla, però no hem d'oblidar la 
diferent finalitat de cadascun d'aquests instruments, ja que el primer pretén ser un 
instrument de política de personal fet en exercici de les potestats d'auto organització, i 
en canvi la plantilla és instrument de caràcter pressupostari i d'ordenació de la 
despesa perquè pretén delimitar quines places estan dotades pressupostàriament de 
forma obligatòria. Tant la plantilla com la relació de llocs de treball han de ser 
aprovades pel Ple de la corporació, tot i que el procediment de tramitació d'un i altre 
presenta diferències.  
 
En relació amb l’existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost vigent per a 
l’anualitat 2014 per fer front a aquesta modificació de la RLT, l’anterior informe 
d’Intervenció sobre la modificació de la plantilla establia que la modificació restava 
condicionada a l’aprovació per part de la Diputació de l’expedient de generació de 
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crèdit 2GC 2/2014 derivat de l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de 
crèdit del pressupost per l’any 2014 de l’organisme Xarxa Local de Municipis (Xaloc). 
 
Per altra banda, a la relació de llocs de treball de la Diputació de Girona també s’ha 
detectat un error material en el concepte factor de dedicació en els llocs de treball de 
“secretari / interventor”, dependent de la Secretaria General de l’àrea de Règim 
econòmic i noves tecnologies, en el sentit que no els correspon el factor IDE que 
consta a la RLT aprovada per Acord de Ple de 17 de desembre de 2013. 
 
L’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic i de procediment administratiu comú, 
que estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. De la mateixa manera, l’art. 74 de la Llei 26/2010, de 
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix 
que la competència per rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les 
disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat, que en aquest cas 
és el Ple de la Diputació de Girona. 
 
A la vista de l’anterior, aquesta Presidència a proposta del diputat delegat de l’àrea de 
Règim econòmic i noves tecnologies proposa al Ple l’adopció de l‘acord  següent: 
 
PRIMER. APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball de la Diputació de 
Girona pel 2014, amb la dotació de sis noves places de secretaris-interventors, 
reservades a funcionaris de l'administració local amb habilitació estatal per prestar 
aquestes funcions als municipis de menys de 1.000 habitants que així ho sol·licitin a 
la Diputació,  per donar compliment a la competència pròpia de les diputacions 
prevista a l'article 36.1.b) de la Llei de bases de règim local. 
 
SEGON. Rectificar l'error de fet del factor dedicació, aprovat pel Ple de 17 de 
desembre de 2013, en el sentit que els llocs de treball de secretaria/intervenció no 
disposen de factor dedicació-IDE 
 
TERCER. PUBLICAR els canvis anteriors al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre'n còpia al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat, en 
compliment de l’art. 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
La nova descripció dels llocs de treball serà la següent: 
 
Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies Secretaria general 

Denominació 
lloc de treball 

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

F.Espe
cífica 

Localit
at 

Observa-
cions 

.../ 
Secretari / 
interventor 

/.... 

 
10 

 
26 

 
25.542,81 

 
A1 

 
C 

 
FHE 
 

   
Girona 

Adscripció 
funcional al 
XALOC 

 
QUART. SOL·LICITAR a la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya que realitzi la 
classificació de les noves places de funcionaris d'habilitació nacional. L'eficàcia de 
l'acord del Ple de la Diputació quedarà diferida fins al moment en què l’administració 
de la Generalitat dugui a terme la corresponent classificació de les noves places i la 
seva inscripció al registre i publicació.” 
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26.2.   Moció de suport del món local a la convocat òria de consulta sobre el 
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 201 4 

 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb 
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
 
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb 
el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que 
va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l'inici de la dictadura i 
d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet 
que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia 
molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos 
per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. 
La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel 
poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a 
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del 
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància 
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha 
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, 
han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està 
a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-
lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell 
territorial com social i polític perquè se sustenta en l’essència de la democràcia i, per 
tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria 
dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits 
polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via 
pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al 
genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una 
història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, 
socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar 
una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el 
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra 
nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la 
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Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i 
Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de 
les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara 
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas,  convocarà a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que s'ha demanat i que s'han compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans 
de forma reiterada.  
 
Els ajuntaments poden garantir la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant 
tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta 
de forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de 
Catalunya. Així mateix es fa una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, 
cívica i pacífica. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Diputació l'adopció de l'ACORD següent: 
 
•  Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 

decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets 
democràtics i prendre el compromís de la Diputació de Girona amb la realització 
de la mateixa, fent una crida a la participació. 

•  Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei  
de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel 
Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i 
dels seus representants. 

•  Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya i a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern 
Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les 
Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de 
la UE i al president de la Comissió Europea. 

 
 
27. 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 


