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NÚM.: 116 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Extraordinària 
DATA: 7 d'agost de 2018 
HORA: 12:00 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de 
Girona 
 
ASSISTENTS: 
President  Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents  Josep Fermí Santamaria i Molero 
 Albert Piñeira i Brosel 
Diputats/diputades Jordi Camps i Vicente 
 Lluís Costabella i Portella 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Joaquim Felip i Gayolà 
 Josep Antoni Frias i Molina 
 Albert Gómez i Casas 
 Pere Maluquer i Ferrer 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Carles Salgas i Padrosa 
 Josep Ma Bagot i Belfort  
 Josep Companys i Güell  
 Joan Estarriola i Vilardell  
 Joan Fàbrega i Solé 
 Joan Martí i Bonmatí  
 Pau Presas i Bertran 
 Josep Ma Rufí i Pagès 
 Lluís Sais i Puigdemont 
 Consol Cantenys i Arbolí 
 Juli Fernández i Iruela 
 Victor Puga i López 
 Lluc Salellas i Vilar 
 Gisela Saladich i Parés 
Vicesecretari Jordi Turon i Serra 
Viceinterventor Ernest Ruiz Garcia 
Diputats/des que excusen: Carlos Álvarez i González 
 Josep Ma Corominas i Barnadas 
 
ORDRE DEL DIA 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
1. PLE116/000059/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Tresoreria (011): Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de la lluita contra la morositat en les operacions 
comercials (Exp.2018/5043) 
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2. PLE116/000053/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Donar compte de l'execució dels pressupostos i del moviment 
i la situació de la tresoreria de la corporació, dels seus organismes autònoms i 
dels consorcis adscrits del primer semestre vençut de l'exercici 2018, així com 
de la informació tramesa (exp. 2018/6853) 

3. PLE116/000055/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 
3/2018 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2018 (Exp. 
2018/7029). 

4. PLE116/000056/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 5/2018 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2018 (Exp. 
2018/7030) 

5. PLE116/000054/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 6/2018 del pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l'exercici 
2018 (Exp. 2018/7046) 

6. PLE116/000057/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Contractació (008): Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió de la 
contractació de serveis tècnics de so, i il·luminació i lloguer de material tècnic 
del CAESG (Exp. 2018/7098) 

7. PLE116/000058/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Contractació (008): Aprovació del Catàleg de Serveis de la Diputació de Girona 
als ajuntaments de la demarcació de Girona en compra pública estratègica 
(Exp. 2018/6751) 

8. PLE116/000060/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
(Contractació (008): Adjudicació del contracte mixt de subministrament, obra i 
serveis per a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i 
microxarxa en edificis de titularitat municipal dels municipis de Bordils, 
Campdevànol, Cassà de la Selva, Fontanals de Cerdanya, la Jonquera, Sant 
Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Vilobí d’Onyar, beneficiaris de la 
subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), subjecte 
a regulació harmonitzada. (Exp. 2017/8656) 

9. PLE116/000049/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Area Promoció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovació de la rectificació 
de l'inventari general de la Diputació de Girona a 31 de desembre de 2017 (Exp. 
2018/735) 

10. PLE116/000052/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Recursos Humans (012): Aprovació de l'actualització de l'1'75% del complement 
específic i de les retribucions dels empleats públics de la Diputació de Girona 
pel 2018 (Exp. 2018/7069) 

11. PLE116/000062/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. (Exp. 2018/7215) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
12. PLE116/000022/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'ajuntament d'Aiguaviva 
pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament de la  instal·lació d'una 
caldera de biomassa. (Exp.2016/922) 



 
   
 
 

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

 

3

13. PLE116/000020/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'ajuntament de Caldes 
de Malavella per la instal.lació d'una caldera de biomassa. (Exp. 2016/964) 

14. PLE116/000021/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'ajuntament de Figueres 
pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament de la instal·lació d'una 
caldera. (Exp. 2016/832) 

15. PLE116/000018/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí per la instal.lació d'una caldera de biomassa i xarxa de 
calor. (Exp. 2016/1004) 

16. PLE116/000017/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'ajuntament de 
Vilademuls pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament de la 
instal·lació d'una caldera de biomassa. (Exp.2016/1280). 

17. PLE116/000025/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Darnius 
pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una 
caldera de biomassa. (Exp. 2016/959) 

18. PLE116/000026/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Mieres 
pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una 
caldera de biomassa. (Exp. 2016/1005). 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL 
19. PLE116/000014/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Proposta d'actuacions sobre habitatges d'ús 
turístic. (Exp. 2018/7117) 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR 
20. PLE116/000006/2018-DCICNTEB; Dictamen CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovció del "Pla de 
serveis d'assistència als municipis per a l'avaluació i  diagnosi de funcionament  
dels seus sistemes informàtics" de la Diputació de Girona. (Exp.2018/6780) 

21. PLE116/000007/2018-DCICNTEB; Dictamen CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de la 
modificació de les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona 
a museus i col·leccions de les comarques gironines, per dotar-se d'equipaments 
relacionats amb les noves tecnologies (Exp. 2017/8932). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HIS ENDA 

 
1. PLE116/000059/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Tresoreria (011): Donar compte de l'informe trimes tral sobre el 
compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de l a lluita contra la morositat 
en les operacions comercials (Exp.2018/5043) 

 
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 
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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 corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda es dona per assabentada de la 
informació següent: 
 
Remetre 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, l’informe següent referent al segon trimestre de 2018. 
 
“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 que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels 
articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, 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 les 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 
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La Disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del 
Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, modifica l'article  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’obra o dels documents que acreditin la conformitat 
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats 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 que preveu la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. Perquè pertoqui l’inici del còmput de termini per a la meritació 
d’interessos, el contractista ha d’haver complert l’obligació de presentar la factura 
davant el registre administratiu corresponent, dins del termini i en la forma escaients, 
en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la 
prestació del servei.” 
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 2018 
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:  
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2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA, DIPSALUT: 
 

 
 
3. ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ: 
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4. CONSORCI DE LES VIES VERDES: 

 
 
5. CONSORCI DE LES GAVARRES  
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INFORME DE TRESORERIA DE XALOC  
Fuencisla Bolea Capistrós, tresorera de XALOC, 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 per l’article 
5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i 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 de contractes del sector públic.    
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 
d)Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin 
consumidors. 
e)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. 
f)Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es 
regiran per l’establert en la seva legislació especial.  
Per tant, afecta principalment als Capítols II i VI de les entitats de pressupost limitatiu, 
despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància als Capítols 
IV i VII.  
Segon.- Determinació del termini de pagament   
L’article 33 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article 4 
de la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció:     
1.“El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o 
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la data 



 
   
 
 

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

 

9

de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan hagués rebut 
la factura o sol•licitud de pagament equivalent amb anterioritat. 
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol•licitud de pagament equivalent als 
seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a comptar des de la data 
de recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis. 
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la factura 
per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini de pagament, 
sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del signatari, la integritat de la 
factura, i la recepció per l'interessat. 
2.Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o els 
serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà excedir de 
trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la prestació 
dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà 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'hagués rebut amb anterioritat a l'acceptació o 
verificació. 
3.Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats 
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini 
superior a 60 dies naturals. 
4.Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze 
dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzats en aquest 
període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document a l'efecte de 
facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica de factures, i sempre que es 
prengui com a data d'inici del còmput del termini la data corresponent a la meitat del 
període de la factura resumen periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què 
es tracti, segons el cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals 
des d'aquesta data.” 
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 2018  
Pel que fa al segon trimestre de l’any 2018, consultada la comptabilitat de XALOC 
resulten les següents dades: 

Nombre Import %

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 427 615.141,74 80,12%

Resta de pagaments 17 152.620,28 19,88%

Pagaments totals durant el trimestre 444 767.762,02 100,00%

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la 1 157.855,60

data de tancament del trimestre natural  



 
   
 
 

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

 

10

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.” 
 
2. PLE116/000053/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Donar compte de l'execució dels  pressupostos 
i del moviment i la situació de la tresoreria de la  corporació, dels seus 
organismes autònoms i dels consorcis adscrits del p rimer semestre 
vençut de l'exercici 2018. (Exp. 2018/6853) 

 
“D’acord amb el que disposa l’article 207 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, la 
Intervenció de l’entitat local ha de trametre al Ple, per conducte de la Presidència, 
informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per 
operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva 
situació, en els terminis i amb la periodicitat que estableixi el Ple. 
 
La regla 52.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada 
mitjançant Ordre HAP/1781/2013, disposa que la Intervenció o òrgan que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han 
d’informar, d’acord amb l’establert pel Ple de la Corporació. 
 
L’apartat 1 de la base 56a. d’execució del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2018 diu que la Intervenció General trametrà al Ple la informació per 
semestre vençut sobre l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la 
tresoreria de la corporació, dels organismes autònoms i dels consorcis adscrits.  
 
Així mateix, l’apartat 2 de la mateixa base disposa que, en la mateixa sessió plenària, 
es donarà compte de la última informació tramesa per la Intervenció General al 
Ministeri d’Hisenda en relació als pressupostos de les entitats relacionades en la base 
3a., en compliment de l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En 
aquest sentit, la Intervenció General ha emès l’informe actualitzat al 2n trimestre de 
2018 de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute. 
 
Atesos els anteriors antecedents, i vistos els informes de la Intervenció General, la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i eleva al Ple la informació següent: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de la informació sobre l’execució dels pressupostos 
i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, dels organismes autònoms 
i dels consorcis adscrits, del primer semestre vençut de l’exercici 2018. Es transcriu 
literalment un resum de l’esmentat estat d’execució i moviment i situació de la 
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tresoreria, el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest 
acord a tots els efectes legals: 
 
1.PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 

Crèdits inicials ......................................................................  127.056.000,00 € 
Modificacions de crèdit .........................................................  19.428.903,50 € 
Crèdits definitius ...................................................................  146.484.903,50 € 
Despeses compromeses ......................................................  93.860.012,03 € 
Grau d’execució de compromisos ........................................  64,07 % 
Obligacions reconegudes netes ...........................................  49.761.430,65 € 
Grau d’execució d’obligacions ..............................................  33,97 % 
Pagaments realitzats ............................................................  39.916.583.60 € 
Grau d’execució dels pagaments .........................................  80,22 % 

1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrents 
Previsions inicials .................................................................  127.056.000,00 € 
Modificacions de previsions..................................................  19.428.903,50 € 
Previsions definitives ............................................................  146.484.903,50 € 
Drets reconeguts nets ..........................................................  57.155.974,61 € 
Grau d’execució de drets .....................................................  39,02 % 
Recaptació neta ...................................................................  56.891.684,66 € 
Grau d’execució de la recaptació .........................................  99,54 % 

1.3. Moviment i situació de la tresoreria 
Saldo inicial a 01/01/2018 ......................................................  59.618.341,73 € 
Ingressos ...............................................................................  158.016.135,89 € 
Pagaments .............................................................................  153.771.937,01 € 
Saldo a 30/06/2018 ................................................................  63.862.540,61 € 

2.PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DIPSALUT 
2.1. Execució del pressupost de despeses corrent 

Crèdits inicials ..........................................................................  13.285.314,00 € 
Modificacions de crèdit .............................................................  3.056.387,71 € 
Crèdits definitius .......................................................................  16.341.701,71 € 
Despeses compromeses ..........................................................  9.851.546,67 € 
Grau d’execució de compromisos ............................................  60,28 % 
Obligacions reconegudes netes ...............................................  3.517.535,76 € 
Grau d’execució d’obligacions ..................................................  21,52 % 
Pagaments realitzats ................................................................  2.807.154,22 € 
Grau d’execució dels pagaments .............................................  79,80 % 

2.2. Execució del pressupost d’ingressos corrents 
Previsions inicials .....................................................................  13.285.314,00 € 
Modificacions de previsions......................................................  3.056.387,71 € 
Previsions definitives ................................................................  16.341.701,71 € 
Drets reconeguts nets ..............................................................  182.840,16 € 
Grau d’execució de drets .........................................................  1,12 % 
Recaptació neta .......................................................................  182.840,16 € 
Grau d’execució de la recaptació .............................................  100,00 % 

2.3. Moviment i situació de la tresoreria 
Saldo inicial a 01/01/2018 ......................................................  882.375,49 € 
Ingressos ...............................................................................  11.727.202,91 € 
Pagaments .............................................................................  5.186.434,04 € 
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Saldo a 30/06/2018 ................................................................  7.423.144,36 € 
3.PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE XARXA LOCAL - XALOC 
3.1. Execució del pressupost de despeses corrent 

Crèdits inicials ..........................................................................  11.040.700,00 € 
Modificacions de crèdit .............................................................  1.223.591,50 € 
Crèdits definitius .......................................................................  12.264.291,50 € 
Despeses compromeses ..........................................................  6.561.151,46 € 
Grau d’execució de compromisos ............................................  53,50 % 
Obligacions reconegudes netes ...............................................  4.101.196,80 € 
Grau d’execució d’obligacions ..................................................  33,44 % 
Pagaments realitzats ................................................................  3.809.417,01 € 
Grau d’execució dels pagaments .............................................  92,89 % 

3.2. Execució del pressupost d’ingressos corrents 
Previsions inicials .....................................................................  11.040.700,00 € 
Modificacions de previsions......................................................  1.223.591,50 € 
Previsions definitives ................................................................  12.264.291,50 € 
Drets reconeguts nets ..............................................................  5.748.699,10 € 
Grau d’execució de drets .........................................................  46,87 % 
Recaptació neta .......................................................................  5.721.328,55 € 
Grau d’execució de la recaptació .............................................  99,52 % 

3.3. Moviment i situació de la tresoreria 
Saldo inicial a 01/01/2018 ......................................................  7.419.493,81 € 
Ingressos ...............................................................................  74.337.378,79 € 
Pagaments .............................................................................  65.133.786,23 € 
Saldo a 30/06/2018 ................................................................  16.623.086,37 € 

4.PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA 
ISAAC ALBÉNIZ 

4.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials ..........................................................................  2.827.200,00 € 
Modificacions de crèdit .............................................................  12.408,01 € 
Crèdits definitius .......................................................................   2.839.608,01 € 
Despeses compromeses ..........................................................  1.132.642,70 € 
Grau d’execució de compromisos ............................................  39,89 % 
Obligacions reconegudes netes ...............................................  1.083.219,41 € 
Grau d’execució d’obligacions ..................................................  38,15 % 
Pagaments realitzats ................................................................  1.081.125,77 € 
Grau d’execució dels pagaments .............................................  99,81 % 

4.2. Execució del pressupost d’ingressos corrents 
Previsions inicials .....................................................................  2.827.200,00 € 
Modificacions de previsions......................................................  12.408,01 € 
Previsions definitives ................................................................  2.839.608,01 € 
Drets reconeguts nets ..............................................................  2.634.497,16 € 
Grau d’execució de drets .........................................................  92,78 % 
Recaptació neta .......................................................................  1.982.823,52 € 
Grau d’execució de la recaptació .............................................  75,26 % 

4.3. Moviment i situació de la tresoreria 
Saldo inicial a 01/01/2018 ......................................................  348.419,34 € 
Ingressos ...............................................................................  2.336.575,26 € 
Pagaments .............................................................................  1.285.114,09 € 
Saldo a 30/06/2018 ................................................................  1.399.880,51 € 
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5.PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA 
5.1.Execució del pressupost de despeses corrent 

Crèdits inicials ..........................................................................  18.803.580,78 € 
Modificacions de crèdit .............................................................  5.540.474,33 € 
Crèdits definitius .......................................................................  24.344.055,11 € 
Despeses compromeses ..........................................................  19.151.063,19 € 
Grau d’execució de compromisos ............................................  78,67 % 
Obligacions reconegudes netes ...............................................  6.188.744,90 € 
Grau d’execució d’obligacions ..................................................  25,42 % 
Pagaments realitzats ................................................................  5.783.631,81 € 
Grau d’execució dels pagaments .............................................  93,45 % 

5.2.Execució del pressupost d’ingressos corrents 
Previsions inicials .....................................................................  18.803.580,78 € 
Modificacions de previsions......................................................  5.540.474,33 € 
Previsions definitives ................................................................  24.344.055,11 € 
Drets reconeguts nets ..............................................................  5.171.555,63 € 
Grau d’execució de drets .........................................................  21,24 % 
Recaptació neta .......................................................................  3.906.243,86 € 
Grau d’execució de la recaptació .............................................  75,53 % 

5.3.Moviment i situació de la tresoreria 
Saldo inicial a 01/01/2018 ......................................................  24.274.365,90 € 
Ingressos ...............................................................................  22.622.375,44 € 
Pagaments .............................................................................  22.474.079,22 € 
Saldo a 30/06/2018 ................................................................  24.422.662,12 € 

6.PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 
6.1.Execució del pressupost de despeses corrent 

Crèdits inicials ..........................................................................  1.188.000,00 € 
Modificacions de crèdit .............................................................  240.510,92 € 
Crèdits definitius .......................................................................  1.428.510,92 € 
Despeses compromeses ..........................................................  986.623,51 € 
Grau d’execució de compromisos ............................................  69,07 % 
Obligacions reconegudes netes ...............................................  498.461,56 € 
Grau d’execució d’obligacions ..................................................  34,89 % 
Pagaments realitzats ................................................................  394.490,03 € 
Grau d’execució dels pagaments .............................................  79,14 % 

6.2.Execució del pressupost d’ingressos corrents 
Previsions inicials .....................................................................  1.188.000,00 € 
Modificacions de previsions......................................................  240.510,92 € 
Previsions definitives ................................................................  1.428.510,92 € 
Drets reconeguts nets ..............................................................  366.325,85 € 
Grau d’execució de drets .........................................................  25,64 % 
Recaptació neta .......................................................................  246.082,67 € 
Grau d’execució de la recaptació .............................................  67,18 % 

6.3.Moviment i situació de la tresoreria 
Saldo inicial a 01/01/2018 ......................................................  596.471,11 € 
Ingressos ...............................................................................  375.353,63 € 
Pagaments .............................................................................  455.575,67 € 
Saldo a 30/06/2018 ................................................................  516.249,07 € 

7.PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES GAVARRES 
7.1.Execució del pressupost de despeses corrent 
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Crèdits inicials ..........................................................................  358.624,11 € 
Modificacions de crèdit .............................................................  63.728,69 € 
Crèdits definitius .......................................................................  422.352,80 € 
Despeses compromeses ..........................................................  106.191,82 € 
Grau d’execució de compromisos ............................................  25,14 % 
Obligacions reconegudes netes ...............................................  106.191,82 € 
Grau d’execució d’obligacions ..................................................  25,14 % 
Pagaments realitzats ................................................................  102.498,13 € 
Grau d’execució dels pagaments .............................................  96,52 % 

7.2.Execució del pressupost d’ingressos corrents 
Previsions inicials .....................................................................  358.624,11 € 
Modificacions de previsions......................................................  63.728,69 € 
Previsions definitives ................................................................  422.352,80 € 
Drets reconeguts nets ..............................................................  98.276,04 € 
Grau d’execució de drets .........................................................  23,27 % 
Recaptació neta .......................................................................  98.276,04 € 
Grau d’execució de la recaptació .............................................  100,00 % 

7.3.Moviment i situació de la tresoreria 
Saldo inicial a 01/01/2018 ......................................................  113.655,70 € 
Ingressos ...............................................................................  139.822,73 € 
Pagaments .............................................................................  137.647,00 € 
Saldo a 30/06/2018 ................................................................  115.831,43 € 

8.PRESSUPOST DEL CONSORCI D’ARTS ESCÈNIQUES SALT-GIRONA 
8.1.Execució del pressupost de despeses corrent 

Crèdits inicials ..........................................................................  326.000,00 € 
Modificacions de crèdit .............................................................  0,00 € 
Crèdits definitius .......................................................................  326.000,00 € 
Despeses compromeses ..........................................................  52.100,42 € 
Grau d’execució de compromisos ............................................  15,98 % 
Obligacions reconegudes netes ...............................................  43.025,42 € 
Grau d’execució d’obligacions ..................................................  13,20 % 
Pagaments realitzats ................................................................  39.289,54 € 
Grau d’execució dels pagaments .............................................  91,32 % 

8.2.Execució del pressupost d’ingressos corrents 
Previsions inicials .....................................................................  326.000,00 € 
Modificacions de previsions......................................................  0,00 € 
Previsions definitives ................................................................  326.000,00 € 
Drets reconeguts nets ..............................................................  106.666,66 € 
Grau d’execució de drets .........................................................  32,72 % 
Recaptació neta .......................................................................  106.666,66 € 
Grau d’execució de la recaptació .............................................  100,00 % 

8.3.Moviment i situació de la tresoreria 
Saldo inicial a 01/01/2018 ......................................................  262.256,43 € 
Ingressos ...............................................................................  106.960,66 € 
Pagaments .............................................................................  56.704,63 € 
Saldo a 30/06/2018 ................................................................  312.512,46 € 
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SEGON. Donar-se per assabentat de l’informe de control permanent actualitzat al 2n 
trimestre de 2018 de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del 
deute, i que es transcriu tot seguit: 
«NÚRIA JOSA ARBONÈS, Interventora de la Diputació de Girona, en compliment de 
l’article 4.1.b.6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim 
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 
emeto el següent informe: 
1. ANTECEDENTS 
1.1. Règim jurídic 
La normativa aplicable a l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària i la 
sostenibilitat financera és la que es detalla a continuació: 
� Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (LOEPSF). 
� Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
� Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària, en la seva 
aplicació a les entitats locals. 

� Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF. 

� Guia “Obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’entitats locals. 1r, 
2n i 3r – Exercici 2018”, publicada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques (versió de 01/04/2018) 

� Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals, publicat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), 
Ministeri d’Economia i Hisenda. 

� Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que 
apliquen el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les seves adaptacions 
sectorials, 2a. edició, publicat per la IGAE. 

1.2. Àmbit subjectiu 
Les unitats institucionals sectoritzades dins del subsector Corporacions Locals de les 
Administracions Públiques de la Diputació de Girona (d’acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC, segons 
estableix l’article 2.1 de la LOEPSF) són: 

• Entitat local: Diputació de Girona  
• Organismes Autònoms:  

-  Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) 
-  Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis (Xaloc) 
-  Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 

• Consorcis:  
-  Consorci Vies Verdes de Girona 
- Consorci Costa Brava 
- Consorci de les Gavarres 
-  Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona 

• Societats mercantils i entitats públiques empresarials:  
-  Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA 
-  Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. 

• Fundacions i institucions sense ànim de lucre:  
-  Fundació Casa de Cultura de Girona 
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- Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques 
Gironines 

1.3. Contingut bàsic de la comunicació 
D’acord amb l’apartat 2.1 de la Guia “Obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació d’entitats locals. 1r, 2n i 3r – Exercici 2018”, publicada pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques (versió de 01/04/2018), la informació trimestral 
a comunicar al Ministeri d’Hisenda és la següent: 
1.  De cadascuna de les entitats que formen part del sector Administracions 

Públiques d’acord amb la delimitació del SEC aprovat pel Reglament (UE) núm. 
549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013: 
a)Si l’entitat està sotmesa a pressupost limitatiu/comptabilitat pública: 

• Actualització del pressupost en execució per l’exercici corrent o, en el seu 
cas, del prorrogat fins a l’aprovació del pressupost i detall d’execució al 
final de cada  trimestre vençut. 

• Situació del romanent de tresoreria. 
• Calendari i pressupost de tresoreria. 
• Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida 

per aplicació del que disposa l’article 16.9 de l’Ordre HAP/2105/2012). 
• Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos i 

despeses amb la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el 
SEC. 

b)Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves 
adaptacions sectorials: 
• Actualització dels estats financers inicials (balanç, compte de pèrdues i 

guanys previsionals) per a l’exercici corrent i detall d’execució a final de 
cada trimestre vençut. 

• Calendari i pressupost de tresoreria. 
• Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per 

aplicació del que disposa l’article 16.9 de l’Ordre HAP/2105/2012). 
• Actualització de la previsió de la capacitat/necessitat de finançament de 

l’entitat en l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC. 
Aquesta informació, per a cadascuna de les entitats compreses en l’àmbit subjectiu 
d’aplicació de l’Ordre, es detalla en l’annex que acompanya el present informe. 
2.  Actualització de l’informe de la Intervenció local de compliment dels objectius 

d’estabilitat per al grup d’entitats Sector Administracions Públiques (Corporació 
Local d’acord amb la delimitació SEC). 

1.4. Compliment de l’objectiu d’estabilitat 
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals hauran de mantenir 
una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. I així, el Consell de Ministres, en data 
7 de juliol de 2017, estableix l’equilibri com a objectiu d’estabilitat pressupostària per a 
les corporacions locals en el trienni 2018-2020. 
L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers 
han de ser suficients per a fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. 
La capacitat inversora de la Diputació vindrà determinada pels recursos de capital no 
financers, i els recursos corrents no empleats en les despeses corrents (estalvi brut). 
Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i les despeses no financeres 
pressupostàries, sense perjudici de la seva reclassificació en termes de comptabilitat 
nacional, corresponen a la totalitat dels usos i recursos que es computen en l’obtenció 
de la capacitat/necessitat de finançament del subsector Corporacions Locals de les 
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Administracions Públiques de la comptabilitat nacional. Les diferències venen 
determinades pels ajustaments que es descriuen en l’annex d’aquest informe. 
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
limitatiu/comptabilitat pública s’obté, segons el manual de la IGAE, per diferència 
entre els imports pressupostaris en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els 
capítols 1 a 7 dels estats de despeses, prèvia aplicació dels ajustaments relatius a la 
valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió dels ingressos i les despeses no 
financeres: 

(+)  Ingressos no financers. Suma dels ingressos previstos en els capítols 1 a 7 
del pressupost. 

(-)  Despeses no financeres. Suma de les despeses previstes en els capítols 1 a 
7 del pressupost. 

(+/-)  Ajustos a aplicar al saldo resultant dels ingressos i les despeses no 
financeres del pressupost per relacionar-lo amb la capacitat o necessitat de 
finançament calculada conforme al SEC. 

(+/-)  Els ajustos a realitzar per homogeneïtzar les operacions internes d’ingressos 
i despeses entre entitats de la corporació local o dependentes d’ella.  

Si l’entitat està sotmesa al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions 
sectorials, la capacitat o necessitat de finançament es calcula com la diferència entre 
els ingressos i les despeses a efectes de comptabilitat nacional. La seva determinació 
es recull en el document “Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats 
empresarials que apliquen el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les 
seves adaptacions sectorials”, 2a. edició, publicat per la IGAE.  
D’acord amb tot això, i segons s’aprecia en el quadre següent, la diferència entre la 
previsió d’ingressos i de despeses no financeres, a final d’exercici 2018, prèvia 
aplicació dels ajustaments descrits, dóna capacitat de finançament: 
 

ENTITAT INGRÉS NO 
FINANCER 

DESPESA NO 
FINANCERA 

AJUSTOS DE 
LA PRÒPIA 
ENTITAT 

AJUSTOS PER 
OPERACIONS 

INTERNES 

CAPACITAT/ 
NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT 

Diputación de Girona 118.550.124,82 108.427.184,97 1.923.021,74 0,00 12.045.961,60 
OA de Salut Pública (Dipsalut) 13.401.381,32 13.114.136,09 119.660,88 0,00 406.906,12 
OA Xarxa Local de Municipis 
(Xaloc) 11.494.950,99 9.784.228,32 -10.631,99 0,00 1.700.090,68 

OA Conservatori de Música Isaac 
Albéniz 

2.810.190,40 2.712.025,49 1.643,01 0,00 99.807,92 

Consorci Costa Brava 20.191.932,91 19.843.847,55 559.262,05 0,00 907.347,41 
Consorci de les Vies Verdes de 
Girona 

1.000.105,78 1.062.842,87 -3.691,60 0,00 -66.428,68 

Consorci de les Gavarres 416.619,85 387.001,92 5.380,62   34.998,55 
Consorci d'Arts Escèniques Salt-
Girona 212.487,65 179.019,71 21.347,43 0,00 54.815,36 

Patronat de Turisme Costa 
Brava-Girona, SA 

7.313.222,00 7.267.679,35 0,00 0,00 45.542,65 

Sumar, Serveis Públicsa d'Acció 
Social de Catalunya, SL 12.879.480,18 12.710.123,33 0,00 0,00 169.356,85 

Fundació Casa de Cultura de 
Girona 

980.000,00 997.721,80 0,00 0,00 -17.721,80 

Consell d'Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient 228.374,33 229.838,79 0,00 0,00 -1.464,46 

            
 CAPACITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL 15.379.212,20 

 
1.5. Compliment del límit del deute 
La LOEPSF (art. 13) estableix l’obligació de no sobrepassar el límit de deute públic 
que ha estat fixat en el 2,7% del PIB per a l’exercici 2018. 
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Per a l’administració local no s’ha aprovat el límit en termes d’ingressos no financers, 
per la qual cosa resulta impossible determinar el límit de deute com preveu l’esmentat 
article en termes de producte interior brut local, resultant d’aplicació en aquests 
moments els límits legals tradicionals del TRLRHL per al nou endeutament. 
El deute viu de la Diputació de Girona a 30 de juny de 2018 és de 5.022.733,52 
euros, tal com es reflecteix en el quadre següent: 
 

CONCEPTE 
DEUTE VIU A 

30/06/2018 
  
 
OPERACIONS AMB ENTITATS DE CRÈDIT 4.710.886,44 

Crèdits a ll/t (en euros) 4.710.886,44 
  
 
AVALS EXECUTATS 311.847,08 

Entitats no dependents 311.847,08 
  
TOTAL 5.022.733,52 

 
2. CONCLUSIONS 
De les dades detallades en aquest informe se’n desprèn que la previsió de liquidació 
del pressupost de l’exercici 2018 de les entitats que formen part del sector 
Administracions Públiques de la Diputació de Girona: 

- Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. 
- El nivell de deute viu a 30 de juny de 2018 és de 5.022.733,52 euros.» 

 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que el punt 2 és donar 
compte de l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de 
la Corporació, dels seus organismes autònoms i dels consorcis escrits del primer 
semestre vençut de l’exercici del 2018 que tenen, l’execució del pressupost corrent, el 
saldo de tresoreria, els ingressos, els pagaments, el saldo al 30 de juny, el grau 
d’execució de la recaptació i el grau d’execució dels pagaments, que tenen tot aquí.  
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta, un parell de qüestions: una reflexió i 
una pregunta. La reflexió és que hem vist que, per exemple, el Consorci de les Arts 
Escèniques només porta un 16% executat en aquest informe. Un fet doncs que per a 
nosaltres ressalta un projecte que continua molt mancat, que han passat tres anys 
des que vam començar aquesta legislatura. N’hi ha d’altres que també són baixos pel 
moment en què ens trobem, el consorci de les Gavarres és només d’un 25% i el 
conservatori d’un 39%, però en tot cas, en el cas del Consorci de les Arts Escèniques 
de Salt si que a nosaltres ens mostra que tres anys després continuem amb un 
projecte embrancat, que no hem sigut capaços entre tots i totes de posar la marxa 
que tocava amb la responsabilitat institucional que pertoca. Volíem ressaltar això i de 
l’altre si que al final de l’informe, és una pregunta, es parla de que la capacitat de 
finançament de la institució, que si nosaltres entenem bé, doncs és, d’alguna manera, 
els ingressos i les despeses, no? La capacitat que tenim com a institució, que surt 
que és de més de 15 milions d’euros. No, la nostra pregunta, segons ho interpretem 
nosaltres, i per això ho preguntem, surt que és de un positiu de 15 milions d’euros, 
entenem que anuals. Llavors, ens agradaria saber, tots aquests diners, una mica 
quina es la previsió de si realment una vegada s’acabi amb el deute que encara hi ha, 
que encara hi ha una part de deute, quin ús se’n vol fer i si ho he entès molt 
malament, m’ho explica, senyor Noguer, que vostè ha sigut vicepresident fins avui 
d’economia i segur que m’ho podrà explicar, gràcies.  
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El senyor President respon que quant al Consorci d’Arts Escèniques, el grau de 
compromís d’un 16% en grau d’execució dels pagaments és d’un 92, sí que és cert 
que el senyor Piñeira li acabarà contestant el perquè d’aquest 16-92. 
El vicepresident senyor Albert Piñeira pren la paraula i manifesta: dues qüestions pel 
que fa els ingressos. Sí que veu que, en aquests moments, els drets reconeguts, el 
grau d’execució dels drets és del 92%. Per tant, pels ingressos ja està. Pel que fa a 
les despeses, en aquests moments, nosaltres, que no hi havia sigut mai, estem en 
fase convocar les places per poder dotar definitivament de personal al Consorci d’Arts 
Escèniques a Girona, bàsicament per proveir el que seria personal administratiu i el 
tècnic de sala. Durant tots aquests anys s’ha anat pressupostant, però com les 
despeses, al capítol 1 no hi havia personal, per això el grau d’execució de les 
despeses sempre era baix. A partir del moment en què aquestes places estiguin 
proveïdes definitivament, aleshores això canviarà automàticament. I un cop tinguem 
aquestes persones sortiria també amb posterioritat la plaça de la gerència. 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta que referent al tema del 
que vostè feia la pregunta, és evident que hi ha dues qüestions. Quan fem un 
pressupost hem de vincular la regla de la despesa, que no ens passem, i l’estabilitat, i 
aquest és un problema d’estabilitat. És a dir, si estem en negatiu vol dir que trenquem 
l’estabilitat, i si estem en positiu vol dir que no hem trencat l’estabilitat i que, per tant, 
el pressupost té estabilitat. I diguem, de 15 milions, no perquè siguin sobrants, perquè 
potser, i aquí hi ha, de la Diputació de Girona, uns 10 milions de FEDER, 10 milions 
de FEDER que potser ara es comencen a fer la contractació, no vol dir que si no 
s’executen ara siguin sobrants. Si no s’executen ara els FEDER, s’executaran l’any 
que vé. Per tant, és un tema d’estabilitat, és un tema que a mesura que vas avançant 
vas fent sumes i restes, surten en positiu i en negatiu. Si aquesta xifra fos negativa 
tindríem un problema. Voldria dir que hem entrat en inestabilitat pressupostària. Si 
aquesta xifra és positiva vol dir que estem amb estabilitat pressupostària. Que no vol 
dir que tinguem un sobrant de 15 milions, vol dir que potser allò que està programat 
no ho executarem tot a l’exercici. Per exemple, el FEDER és evident que ja havíem 
previst que seria com prevèiem, en un exercici, però que potser l’executaríem en dos 
o tres exercicis. Per exemple, les vies llargues, que aquí hi ha un paquet molt gros, i 
les calderes, que sí que una part les adjudicarem avui mateix, però que potser si 
s’acaben totes, això restarà, no? Però al final el que és important és que amb això 
quedem positius per tenir estabilitat pressupostaria. Res més d’aquest tema, per tant 
en donem compte. 
 
La corporació es dona per ASSABENTADA. 
 
3. PLE116/000055/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedien t de crèdit 
extraordinari DG 3CE 3/2018 del pressupost de la Di putació de Girona de 
l'exercici 2018 (Exp. 2018/7029). 

 
“A partir de les 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),  s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 3/2018 en el 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
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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. 
 
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció General, la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple de la corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 3/2018 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2018, segons el detall 
següent: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
110 9420 76201 A l’Ajuntament de Figueres – Casa Natal Salvador Dalí 250.000,00 
220 4300 47902 A Gastroevents SL – Gastropirineus 8.000,00 
220 4300 48010 A Fòrum Gastronòmic – Fòrum Gastronòmic Girona 100.000,00 
300 1700 48020 A l’ADF Gavarres-Maritima – Projecte pilot brigada forestal 12.000,00 
401 9290 22706 Estudis i treballs tècnics Arquitectura 10.000,00 
402 9290 22199 Subministraments diversos Enginyeria 1.000,00 
402 9290 22706 Estudis i treballs tècnics Enginyeria 5.000,00 
500 3340 46235 A l’Ajuntament Calonge i Sant Antoni – Activ.any Viladesau 10.000,00 

500 3340 46236 A l’Ajuntament Girona – Prod. Festival Temporada Alta 
2015 100.000,00 

500 3340 46237 A l’ajuntament de Llançà – Ktatonic Fest 2018 12.000,00 
500 3340 47931 A Ibercamera Girona – Cicle a l’auditori 9.000,00 
500 3340 47932 A la Tornada SC – Festival Espurnes 5.000,00 
500 3340 47933 A Somfònics SL – Producció Troia una veritable odissea 20.000,00 

500 3340 47934 A Flamingo Auditorium 2013 SL – Exp.Memorial Xavier 
Cugat 16.000,00 

500 3340 48055 A l’Associació Puigcerdà Music – Puigcerda Music Festival 9.000,00 
500 3340 48056 A la Fundació Xarxa Espect.Inf i Juv.-Proj.Xarxa 2018 5.000,00 

500 3340 48057 A la Jove Orquestra de Figueres – Proj. Jove Orquestra 
2018 3.000,00 

502 3322 48005 Al Col·legi Oficial de documentalistes de Catalunya 473,00 
502 3322 48006 A l’Associació d’Arxivers de Catalunya – Quota col·legial 205,00 

   TOTAL 575.678,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
111 3341 22602 Patrocini exposició Xavier Cugat 16.000,00 
207 9290 50000 Fons de Contingència 551.678,00 
220 4300 47901 A Incatis SL – Gastropirineus 8.000,00 

   TOTAL 575.678,00 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de crèdit extraordinari aprovat inicialment en 
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. 
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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, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit 
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona." 
 
El president senyor Miquel Noguer comenta que és una aprovació inicial de 
l’expedient de crèdit extraordinari del pressupost de la Diputació de l’exercici del 2018 
per un import total de 575.678 euros. Dels Fons de Contingència, 551.678 euros. 
Després hi ha un tema del patrocini de l’exposició de Xavier Cugat que ha canviat a 
Flamingo Auditorium 2013, SL, i també aquests 8.000 euros d’Incatis, SL que ha 
canviat a Gastroevents, SL. Hi ha com a fet més significatiu els 250.000 euros de la 
casa natal de Salvador Dalí que estan previstos d’anys anteriors, al no haver-hi 
l’aportació de l’estat en aquests anys anteriors, es posa en aquest i en el que ve, i 
llavors ja més important, potser, és el Fòrum Gastronòmic, que el senyor Salellas em 
va fer una pregunta sobre si és el mateix import. És el mateix import. Hi ha dues 
partides, 80 més 20, en tot cas fins aquí es una sola partida. I també hi ha el tema de 
Temporada Alta del 2015 que s’arrossegava des de la temporada passada amb 
l’Ajuntament de Girona, fins que s’aclarís tota la circumstància. Un cop aclarida, es 
paga i ja estem a l’any vigent i després son petites altres qüestions que hi ha. No sé si 
hi ha alguna qüestió per part de vostès.  
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta que, ja vaig expressar la 
meva reserva de vot i avui confirmo l’abstenció del grup de la CUP en aquest punt 
perquè nosaltres, doncs, d’una banda creiem que són decisions, la majoria d’elles o 
gairebé totes, que es prenen des del punt de vista de l’equip de govern sobre què cal 
finançar de forma nova, no? Ara mateix des de la Diputació, a traves del fons de 
contingència, més enllà de si totes les partides, teòricament, les entendríem que 
s’haurien de fer a partir d’un fons de contingència o no,  hi ha un altre element, que és 
que no les compartim totes, la priorització que es fa, ja ho he dit. Però, a més, i ho 
vaig ressaltar el dia de la comissió informativa, quan una persona mira els municipis 
concrets on van a parar aquests fons de contingència, que és algo que debatem avui, 
no estem parlant que al voltant de la legislatura s’acabarà ajudant a tots els municipis, 
estem parlant d’aquesta proposta concreta. Veiem que són bàsicament ajuntaments 
de Convergència i Unió, PDeCAT, Crida Nacional, Junts per Catalunya, el nom que li 
vulguin dir, però en tot cas, és Llançà, és Figueres, és Girona, és Puigcerdà, és 
Calonge. Són ajuntaments del seu grup, i nosaltres hem de dir que hi trobem molta 
casualitat, si se’m permet la frase, molta casualitat, que tot el fons de contingència 
se’n vagi, o gairebé tot, se’n vagi a ajuntaments i a projectes que estan vinculats a 
ajuntaments que governen el seu grup polític. Ens sembla i estem prou convençuts 
que la demarcació es prou diversa i hi ha prou projectes interessants i amb 
necessitats com per avui presentar un fons de contingència mal fet, moltes gràcies.  
El president senyor Miquel Noguer respon, gràcies, senyor Salellas, en tot cas només 
per aclariment, segur que no el convenceré, però sí aclarir-ho. Primera: el fons de 
contingències són tres milions d’euros, i aquí són 551. Per tant, una sisena part. 
Segon: aquestes modificacions es porten ara perquè el fons de contingència eren per 
poder-lo fer servir, utilitzar-lo o no, depenia de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat. En el sentit que, nosaltres teníem un fons de contingència de 3 milions d’euros 
i em sembla que els hi vaig dir que al mes de juny estàvem a menys 4 milions, perquè 
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les aportacions del fons de l’estat de l’1 de gener al 30 de juny, si haguessin continuat 
fins al 31 de desembre, eren menys 4 milions. Per tant, no haguéssim tingut un 
problema de no utilització del fons de contingències sinó que haguéssim hagut de 
retallar, diguem, partides fins arribar a aquest milió addicional. Quan es publica la Llei 
de Pressupostos de l’Estat i l’estat fa el recàlcul del que portarà a les administracions 
locals, que ja hem començat a cobrar-ho al juliol, per tant, d’1 de juliol a 31 de 
desembre aporten els 4 milions addicionals. Bé, ara podem utilitzar fons de 
contingència, per tant, ara podem fer les modificacions, que no abans. I el fet que 
vostè me’n va fer donar compte l’altre dia, de que totes les modificacions estiguin 
vinculades a un tipus d’ajuntament és una casualitat. Inclús li diré, no volguda. Però al 
final, si mirem les nominatives de tot el pressupost que hi ha, doncs n’hi ha a tots els 
ajuntaments, a totes les necessitats que hi ha, siguin del color que siguin els 
ajuntaments. I aquesta és una realitat que si vol li podem fer un repàs el dia que 
vostès vulguin i ho podran comprovar. Bé, en tot cas agrair-li el seu comentari.  
El diputat senyor Juli Fernández pren la paraula i comenta que el grup del PSC 
també, a la Comissió Informativa, tant en aquest punt 3 com el 4, dir que en aquest 
punt 3 nosaltres mantindrem aquesta abstenció, en el punt 4 votarem a favor. I li diré 
el per què, d’aquesta modificació. A part que nosaltres, ja ho vaig dir a la Comissió, 
discrepem. Hem entès l’explicació que ha donat el president en relació al Fons de 
Contingència, el que passa és que discrepem quant a l’ús d’aquest Fons bàsicament, 
qüestions extraordinàries i no aquelles qüestions que són, bàsicament, recurrents. 
Per tant, aquí veiem que hi ha algunes partides que estem finançant que pensem que 
això no hauria d’anar per la via de Fons de Contingència. També ens hauria agradat 
que aquesta “partida important”, que això és una prioritat, com vostè va dir, 
2018/2019, en relació a l’Ajuntament de Figueres, a la casa natal de Salvador Dalí. 
250.000 euros d’aquest any, 250 el proper, ens hagués agradat que hi hagués hagut 
una miqueta de debat i de consens. La informació és per decidir sobre si el nostre 
grup no diu que no sigui prioritari, però en qualsevol cas ja que estem parlant de mig 
milió d’euros, ens hagués agradat una mica més de participació. I també vaig dir en el 
seu moment, doncs que entenia estrany, tot i que hem entès que el sistema, 
diguéssim, de la subvenció que donava en Temporada Alta va canviar al 2016. Fins 
aquell moment el donava l’Ajuntament i a partir del 2016 el donava directament a Bitó 
Produccions, SL. Bé, jo crec que es podria haver demanat abans aquesta aportació 
del 2015, que no pas arribant al 2018. Per aquest motiu, nosaltres en aquest punt ens 
abstindrem però al proper, al 4, anunciem el nostre vot favorable.  
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta, moltes gràcies senyor 
Fernández. El tema del Festival de Temporada Alta amb què vostè acabava la seva 
intervenció és fruit de tot l’embolic del desentrellat que això comportava. Per tant, un 
cop fet quedava això, és paga. Era un deute que sí que tenia la Diputació, que no 
s’havia pagat abans. Inclús, per deixar totes les qüestions tancades en aquest sentit, i 
per tant, a partir d’aquí, doncs això queda resolt. Sí que, si vostè diu, a la vista resulta 
al 18, una cosa del 15, és així, però en tot cas el que no podem dir-li és dir-li 17 quan 
no és la realitat. Per tant, direm el que toca i ja està. En tot cas és una vegada i no 
serà més, perquè això ja s’ha acabat. I tots aquests temes, bé, jo puc estar d’acord 
amb el tema del fons de contingències. Però els hi vaig dir una cosa fa un any, un any 
i mig, al passar el pressupost, vaig dir: nosaltres tenim la intenció de no haver de fer 
gaires modificacions en aquest sentit i posar-ho tot d’origen, i això crec que en un tant 
per cent molt elevat ho hem complert. Sempre queda alguna cosa, només ens 
quedava una petita cosa d’esports que és per resoldre sempre perquè ara no hem 
tingut temps, i s’hauran acabat les modificacions de crèdit en aquest sentit. Per tant, 
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jo penso que sí que hem anat complint allò que havíem dit, però que vostès també 
ens havien demanat, tots els grups, inclòs també el grup d’Esquerra, la CUP i 
Independents de la Selva, van dir escolti quantes més coses puguem posar d’origen 
menys modificacions. Si recorden, hi havia anys que hi ha hagut moltes modificacions 
i aquest any no ha sigut així. Bé, en tot cas el grup d’Esquerra no. 
 
S’APROVA per 21 vots a favor (PDeCAT, ERC i IdS) i 4 abstencions (PSC i CUP) 
 
4. PLE116/000056/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedien t de suplement 
de crèdit DG 3SC 5/2018 del pressupost de la Diputa ció de Girona de 
l'exercici 2018 (Exp. 2018/7030) 

 
“A partir de les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i el crèdit 
previst per a les quals és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (article 177 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals), s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 5/2018 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost 
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.  
 
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció General, la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 5/2018 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2018, segons el detall 
següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
110 2310 48900 Ajuts a organitzacions no lucratives Presidència 100.000,00 
110 9420 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversions Presidència 1.000.000,00 

300 1700 46221 A l’Aj.Sant Feliu Buixalleu – Programa Montseny a 
l’escola 2.100,00 

300 1700 76200 Programa calderes de biomassa per a ajuntaments 
Medi Ambient 114.000,00 

300 1700 76202 Ajuts a ajuntaments per programa Pla a l’acció - 
PALS 

105.000,00 

320 4620 48000 Ajuts a entitats no lucratives Prog. Europeus 15.000,00 

400 9420 76208 
Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i 
glaçades 50.000,00 

404 9240 46200 Ajuts a ajuntaments Bon Govern Transp. I 
Participació 50.000,00 

500 3260 48000 A la UNED 24.410,77 
500 3330 48002 Vitalici Domènech Fita Molat 337,73 
500 3340 48002 A la Fundació Casa de Cultura de Girona 219.021,06 
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SUPLEMENT DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 

500 3340 48048 A l’Acadèmia d’Arts i Ciències Cinematograf. – Cicle 
Gaudí 12.000,00 

502 3322 22706 Estudis i treballs tècnics Centre de la Imatge 20.000,00 

510 4910 22706 Estudis i treballs tècnics serveis externs Noves 
Tecnologies 135.000,00 

   TOTAL 1.846.869,56 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
207 9290 50000 Fons de Contingència 1.793.769,56 
300 1700 22706 Estudis i treballs tècnics Medi Ambient 2.100,00 
500 3340 48034 A Òmnium Cultural de Girona – Activitats Culturals 6.000,00 
510 9200 62600 Inversió en equips informàtics Noves Tecnologies 45.000,00 
   TOTAL 1.846.869,56 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de suplement de crèdit aprovat inicialment en 
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. 
 
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, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit 
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que passem al punt 4, 
que és l’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit, en aquest cas es 
d’1.846.869,56, del qual del fons de contingència s’agafen 793.769,56. La partida més 
important és les ajudes de la presidència, que aquí si que són de tots els ajuntaments 
de la demarcació, de tots els colors polítics. El que sí que hi havia era que amb el 
president Vila, i ara no canviarem aquesta qüestió, era que tots els Ajuntaments 
podien tenir com a molt dos “dilluns” extraordinaris de l’àrea de presidència. La veritat 
és que aquest any ja portem més de 100 ajuntaments ajudats, no? I queden encara 
ajuntaments per acabar d’ajudar. I per tant, el que no seria just és que en un 
ajuntament els hi donéssim dos i en un altre ajuntament un, sigui qui sigui i de quin 
color sigui l’ajuntament. Per tant, ens sembla que això, doncs, ja seria el que faria 
falta també. El programa del Montseny, estudis i treballs tècnics, són 2.100 euros, el 
programa de Calderes de Biomassa i programes de l’àrea de Medi Ambient, posant-hi 
aquesta partida de 114.000 euros i 105.000 euros, quedarien tots els ajuntaments que 
s’han presentat i que tenen la puntuació, diguem, favorable, els que queden exclosos 
no, però tots els que no han quedat exclosos tindrien l’ajuda. Per tant, tots els 
ajuntaments. Inversions en nevades, deia el senyor Santamaria que hi hauríem 
d’afegir. Una cosa és per la despesa corrent i l’altre es per fer inversions, en la 
despesa hi ha el que hi ha, que ja era el doble que l’any passat. Però per inversions, 
hi hauria ajuntaments que si no suplementéssim aquests 50.000 euros, no podrien 
comprar el material que, doncs, necessiten. Bon govern i transparència igual, hi ha 
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hagut més ajuntaments dels esperats, i per tant, per donar l’ajuda a tots també fa falta 
això. La UNED és una cosa de 24.410,77 euros, 337,73 euros, el Vitalici Domènech 
Fita. La Fundació Casa de Cultura, 219.021,06 euros, és una previsió d’una possible 
solvència que podria “ser-hi en contra”, està recorreguda, explicada a la Comissió 
Informativa. L’Acadèmia d’Arts i Ciències Cinematogràfiques del Cicle Gaudí, 12.000 
euros. Estudis i treballs tècnics del Centre d’Imatge 20.000 euros, i en Noves 
Tecnologies 135.000. Això l’any passat no es va poder resoldre, es va deixar a 
romanents, i en tot cas ara s’incorpora via Fons de Contingències. Per tant, això 
serien aquests suplements, els que presentem, i com veuen potser 700 i 500 i pico 
serien al voltant de 2 milions 300, 2 milions 400 i encara quedaria algun saldo al Fons 
de Contingències per si hi hagués alguna altra contingència que s’hagués de suplir.  
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta que el grup de la CUP també ens 
abstindrem en aquest punt, perquè sempre hem dit que no creiem que el model 
d’anar donant més diners al pressupost perquè sigui el president qui decideixi 
unilateralment, d’acord, és cert, amb les alcaldies que el vagin a veure o que facin un 
determinat funcionament de l’organisme que no compartim. Nosaltres no avalem 
aquest model i veiem que el que es fa amb el fons de contingència és incrementar la 
partida pressupostària que ja hi havia perquè, entre altres coses, com vostè va 
explicar a la Comissió, i és bo que se sàpiga, resulta que l’anterior president ja havia 
compromès no només els tres milions sinó, fins i tot, el milió addicional que li posem 
avui. Clar, si resulta que l’anterior president compromet més diners dels que estaven 
pressupostats, avui ens veiem amb l’obligació d’oferir un milió d’euros més en un 
model que és el de que un president o presidenta (malauradament encara no hi ha 
hagut mai cap presidenta a la Diputació) decideixi quina exactament és... els diners 
que es destinen a cada poble i a quin projecte, més enllà de l’opinió, evidentment, que 
sempre s’escolta, de l’alcalde o l’alcaldessa que el vagi a veure. Nosaltres entenem 
que aquest no és el funcionament que hauria de tenir una institució com la Diputació, 
hauríem de funcionar molt més, i ho hem dit sempre, per criteris de concurrència 
publica i també per oferir serveis des de la mateixa Diputació. I com que no 
compartim el model, nosaltres avui ens abstindrem i ens agradaria que abans que 
s’acabés aquesta legislatura poguéssim anar fent un canvi de model paulatiu, si 
voleu, però que seguís canviant, perquè creiem que no beneficia en cap cas ni a la 
transparència ni a la democràcia el model que s’està implementant.  
El president senyor Miquel Noguer respon, jo no estic d’acord amb la totalitat del que 
vostè acaba de dir, bàsicament per una qüestió. La presidència de la Diputació 
incloent aquesta modificació, no arriba al 4% de recursos totals del pressupost que 
pugin anar a la presidència per donar ajuts als ajuntaments. Per tant, això de dir la 
gran majoria han d’anar cap la concurrència competitiva, quan estem parlant del 3 i el 
4%. Doncs escolti, em penso que no reflexa la realitat. Dos: jo vaig entrar aquesta 
Diputació al 2011. Del 2011 fins al 2018 hi ha hagut un canvi importantíssim, i això els 
diputats i diputades que hi han estat, doncs, segurament amb anterioritat. El canvi cap 
al model de la concurrència competitiva ha estat molt gran. Molt gran perquè totes les 
situacions hi han portat, també, cap aquí. Però al final, és a dir, si de 130 milions de 
pressupost hi ha 4 milions o 4 milions i mig que van no amb concurrència competitiva 
sinó que al final s’acaba ajudant a tots els ajuntaments per a projectes que no 
decideix el president, que acaba decidint els alcaldes o alcaldesses, regidors o 
regidores que els acompanyen a les visites, jo no crec que hi hagi cap alcalde ni 
alcaldessa que hagi vingut a veure al president de la Diputació i se’n vagi 
subvencionant un projecte diferent del que ell ha presentat, jo crec que això no ha 
passat mai. I en tot cas si que s’ha tingut cura de que aquí s’hagin respectat tots els 
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ajuntaments de la Diputació, siguin del color que siguin amb el projecte que ells 
presenten, i cap a la concurrència competitiva, li ben asseguro, senyor Salellas que 
això paulatinament ha fet un canvi, però a passos agegantats, li ben asseguro. 
El diputat senyor Salellas comenta, només una precisió, perquè no sembli que dels 
130 milions que vostè parla només n’hi ha quatre, que es decideixen a partir de 
criteris com el que exposem en aquest cas. Hi ha moltes altres subvencions 
nominatives que tampoc van per concurrència pública. Per tant, vostè, en la seva 
exposició, ha semblat que hi havia... els quatre milions eren els únics que es decidien, 
diguéssim, d’una forma com la que es fa a través d’aquesta partida de presidència. 
No, hi ha moltes altres que també van en un sentit que no és el de la concurrència 
competitiva ni tampoc la dels serveis dins de la Diputació, que és un altre aspecte que 
jo he dit en la meva intervenció.  
El president senyor Noguer respon que hi ha dues maneres, tres, dels ajuts directes, 
però hi ha després els que s’aproven per plenari, en el qual es poden emmarcar tots 
en la concurrència competitiva, perquè tots son debatuts en aquest plenari. Una: les 
convocatòries. Dos: les nominatives. I, per tant, el còmput de les nominatives a 
efectes de què és el pressupost, quan estan nominatives es discuteixen en el plenari 
i, per tant, són ajuts que ja no són atorgats directament sinó que són debatuts. Per 
tant, em sembla que li vaig explicar un dia, dues maneres d’aquests ajuts. Una, els 
que són nominatius en el plenari, i dos, els que són ordres de concurrència 
competitiva, que en aquest cas, els dos estan subjectes en el règim de les 
subvencions. I el tres és aquest, que aquest sí que representa això que jo li acabo de 
dir. 
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
5. PLE116/000054/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedien t de suplement 
de crèdit DG 3SC 6/2018 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Girona de l'exercici 2018 (Exp. 2018/7046) 

 
Vist el Decret del President, de data 20 de juliol de 2018, d’incoació de l’expedient de 
suplement de crèdit per import de 150.000,00 euros per l’augment de les retribucions 
del personal previst a la Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de 
l’Estat 2018. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost 
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.  
 
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció General, la 
corporació, a proposta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit número DG 3SC 
6/2018 del pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2018, 
segons el detall següent: 
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Aplicacions objecte de suplement de crèdit  
Org.  Prog.  Econ.  Descripció  Import  
100 9120 11000 Retribucions personal eventual 9.483,79 
100 9120 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social òrgans de govern 4.353,42 
110 9120 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Presidència 299,45 
110 9120 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Presidència 131,66 
110 9120 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Presidència 302,51 
110 9120 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Presidència 149,13 
110 9120 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Presidència 538,47 
110 9120 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Presidència 1.084,43 
110 9120 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Presidència 119,61 
110 9120 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Presidència 165,33 
110 9120 13100 Remuneracions p. laboral temporal Presidència 448,72 
110 9120 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Presidència 609,29 
110 9120 15000 Productivitat del personal Presidència 15,86 
110 9120 15300 Complement dedicació especial Presidència 118,65 
110 9120 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Presidència 1.254,00 
111 9200 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Difusió 149,73 
111 9200 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Difusió 131,66 
111 9200 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Difusió 41,10 
111 9200 12100 Retribucions complem. destí funcionairs Difusió 145,62 
111 9200 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Difusió 314,50 
111 9200 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Difusió 264,95 
111 9200 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Difusió 436,33 
111 9200 13100 Remuneracions p. laboral temporal Difusió 211,20 
111 9200 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Difusió 368,42 
111 9200 15000 Producitivitat del personal Difusió 4,33 
111 9200 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Difusió 650,69 
112 9120 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Protocol i Premsa 299,45 
112 9120 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Protocol i Premsa 302,51 
112 9120 12005 Retribucions bàsiques funcionaris E Protocol i Premsa 391,65 
112 9120 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Protocol i Premsa 159,53 
112 9120 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Protocol i Premsa 529,75 
112 9120 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Prot. i Premsa 1.158,82 
112 9120 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Protocol i Premsa 210,52 
112 9120 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Protocol i Premsa 244,65 
112 9120 13100 Remuneracions p. laboral temporal Protocol i Premsa 203,47 
112 9120 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Protocol i Premsa 122,70 
112 9120 15000 Productivitat del personal Protocol i Premsa 42,69 
112 9120 15300 Complement dedicació especial Protocol i Premsa 623,06 
112 9120 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Protocol i Premsa 1.048,29 
113 9200 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serveis Lingüístics 149,73 
113 9200 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Serveis Lingüístics 131,66 
113 9200 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Serv. Lingüístics 41,55 
113 9200 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Serveis Lingüístics 172,53 
113 9200 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Serv.Lingüístics 298,84 
113 9200 13100 Remuneracions p. laboral temporal Serveis Lingüístics 153,94 
113 9200 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Serveis Lingüístics 208,29 
113 9200 15000 Productivitat del personal Serveis Lingüístics 4,55 
113 9200 15300 Complement dedicació especial Serveis Lingüístics 57,91 
113 9200 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Serveis Lingüístics 324,68 
200 9200 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Secretaria General 2.096,17 
200 9200 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Secretaria General 263,32 
200 9200 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Secretaria General 504,19 
200 9200 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Secretaria Gral. 438,20 
200 9200 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Secretaria General 1.980,03 
200 9200 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Secretaria Gral. 5.142,88 
200 9200 13100 Remuneracions p. laboral temporal Secretaria General 186,27 
200 9200 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Secretaria General 229,65 
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Aplicacions objecte de suplement de crèdit  
Org.  Prog.  Econ.  Descripció  Import  
200 9200 15000 Productivitat del personal Secretaria General 76,61 
200 9200 15300 Complement dedicació especial Secretaria General 263,92 
200 9200 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Secretaria General 2.375,03 
201 9200 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serveis Jurídics 898,36 
201 9200 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Serveis Jurídics 100,84 
201 9200 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Serveis Jurídics 259,13 
201 9200 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Serveis Jurídics 733,94 
201 9200 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Serveis Jurídics 1.287,83 
201 9200 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Serveis Jurídics 113,57 
201 9200 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Serveis Jurídics 116,07 
201 9200 15000 Productivitat del personal Serveis Jurídics 15,93 
201 9200 15300 Complement dedicació especial Serveis Jurídics 384,57 
201 9200 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Serveis Jurídics 816,93 
202 9231 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serv.Arxius i Gest.Doc. 598,91 
202 9231 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1Serv.Arxius i Gest.Doc. 201,67 
202 9231 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Serv.Arxius i Ges 163,74 
202 9231 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Serv.Arxius i Gest.D 527,59 
202 9231 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Serv.Arxius i Ge 971,24 
202 9231 13100 Remuneracions p. laboral temporal Serv.Arxius i Gest.Doc. 219,92 
202 9231 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Serv.Arxius i Gest. 323,11 
202 9231 15000 Productivitat del personal Serv.Arxius i Gest.Doc. 12,98 
202 9231 15300 Complement dedicació especial Serv.Arxius i Gest.Doc. 108,14 
202 9231 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Serv.Arxius i Gest.Do 748,69 
203 9200 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Contractació 299,45 
203 9200 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Contractació 394,98 
203 9200 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Contractació 100,84 
203 9200 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Contractació 141,77 
203 9200 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Contractació 498,60 
203 9200 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Contractació 915,15 
203 9200 13100 Remuneracions p. laboral temporal Contractació 231,77 
203 9200 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Contractació 336,27 
203 9200 15000 Productivitat del personal Contractació 13,15 
203 9200 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Contractació 802,19 
204 9330 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Serveis Interns 131,66 
204 9330 12005 Retribucions bàsiques funcionaris E Serveis Interns 362,67 
204 9330 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Serveis Interns 36,47 
204 9330 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Serveis Interns 242,02 
204 9330 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Serveis Interns 453,79 
204 9330 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Serveis Interns 444,64 
204 9330 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Serveis Interns 507,62 
204 9330 13100 Remuneracions p. laboral temporal Serveis Interns 72,53 
204 9330 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Serveis Interns 77,29 
204 9330 15000 Productivitat del personal Serveis Interns 12,99 
204 9330 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Serveis Interns 806,32 
206 9200 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Patrimoni 149,73 
206 9200 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Patrimoni 263,32 
206 9200 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Patrimoni 201,67 
206 9200 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Patrimoni 149,82 
206 9200 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Patrimoni 384,08 
206 9200 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Patrimoni 725,04 
206 9200 15000 Productivitat del personal Patrimoni 41,42 
206 9200 15300 Complement dedicació especial Patrimoni 261,79 
206 9200 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Patrimoni 479,04 
207 9310 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Intervenció 1.048,08 
207 9310 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Intervenció 789,96 
207 9310 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Intervenció 403,35 
207 9310 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Intervenció 355,99 
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Aplicacions objecte de suplement de crèdit  
Org.  Prog.  Econ.  Descripció  Import  
207 9310 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Intervenció 1.518,39 
207 9310 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Intervenció 3.616,42 
207 9310 13100 Remuneracions p. laboral temporal Intervenció 270,25 
207 9310 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal  Intervenció 344,47 
207 9310 15000 Productivitat del personal Intervenció 40,55 
207 9310 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Intervenció 1.973,72 
208 9340 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Tresoreria 449,18 
208 9340 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Tresoreria 394,98 
208 9340 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Tresoreria 137,35 
208 9340 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Tresoreria 614,02 
208 9340 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Tresoreria 1.647,43 
208 9340 13100 Remuneracions p. laboral temporall Tresoreria 91,65 
208 9340 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal  Tresoreria 114,82 
208 9340 15000 Productivitat del personal Tresoreria 12,98 
208 9340 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Tresoreria 716,99 
210 9200 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Recursos Humans 449,18 
210 9200 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Recursos Humans 394,98 
210 9200 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Recursos Humans 135,55 
210 9200 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Recursos Humans 550,69 
210 9200 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Recursos Humans 1.027,24 
210 9200 13100 Remuneracions p. laboral temporal Recursos Humans 93,14 
210 9200 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Recursos Humans 114,82 
210 9200 15000 Productivitat del personal Recursos Humans 41,82 
210 9200 15300 Complement dedicació especial Recursos Humans 332,21 
210 9200 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Recursos Humans 700,14 
220 4300 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Prom. Econòmica-Diplab 299,45 
220 4300 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Prom. Econòmica-Diplab 65,83 
220 4300 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Prom. Econòmica-Diplab 201,67 
220 4300 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Prom.Econ.-Diplab 87,63 
220 4300 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Prom. Econ.-Diplab 382,80 
220 4300 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Prom.Econ-Diplab 701,99 
220 4300 13100 Remuneracions p. laboral temporal Prom. Econòmica-Diplab 628,73 
220 4300 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Prom. Econ.-Diplab 846,66 
220 4300 15000 Productivitat del personal Prom. Econòmica-Diplab 10,28 
220 4300 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Prom. Econ.-Diplab 942,60 
300 1700 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Medi Ambient 299,45 
300 1700 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Medi Ambient 263,32 
300 1700 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Medi Ambient 302,51 
300 1700 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Medi Ambient 150,01 
300 1700 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Medi Ambient 514,52 
300 1700 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Medi Ambient 901,68 
300 1700 13100 Remuneracions p. laboral temporal Medi Ambient 1.388,15 
300 1700 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal  Medi Ambient 2.077,09 
300 1700 15000 Productivitat del personal Medi Ambient 15,39 
300 1700 15300 Complement dedicació especial Medi Ambient 106,96 
300 1700 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Medi Ambient 1.751,23 
310 4530 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Xarxa Viària 748,63 
310 4530 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Xarxa Viària 394,98 
310 4530 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Xarxa Viària 504,19 
310 4530 12004 Retribucions bàsiques funcionaris C2 Xarxa Viària 85,47 
310 4530 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Xarxa Viària 341,96 
310 4530 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Xarxa Viària 1.181,35 
310 4530 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Xarxa Viària 2.182,78 
310 4530 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Xarxa Viària 2.649,44 
310 4530 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Xarxa Viària 3.403,69 
310 4530 13100 Remuneracions p. laboral temporal Xarxa Viària 773,99 
310 4530 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Xarxa Viària 1.089,61 
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Aplicacions objecte de suplement de crèdit  
Org.  Prog.  Econ.  Descripció  Import  
310 4530 15000 Productivitat del personal Xarxa Viària 80,64 
310 4530 15300 Complement dedicació especial Xarxa Viària 131,67 
310 4530 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Xarxa Viària 4.542,98 
320 9200 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Prog. Europeus 149,73 
320 9200 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Prog. Europeus 100,84 
320 9200 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Prog. Europeus 75,37 
320 9200 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Prog. Europeus 181,68 
320 9200 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Prog. Europeus 301,25 
320 9200 13100 Remuneracions p. laboral temporal Prog. Europeus 612,11 
320 9200 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Prog. Europeus 947,99 
320 9200 15000 Productivitat del personal Prog. Europeus 15,46 
320 9200 15300 Complement dedicació especial Programes Europeus 59,10 
320 9200 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Prog. Europeus 694,34 
400 9290 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Assist. i Coop. Mun. 149,73 
400 9290 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Prog. Europeus 131,66 
400 9290 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Assist. i Coop. Mun. 201,67 
400 9290 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis As. i Coop. Mun. 121,37 
400 9290 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Assist. i Coop. Mun. 311,27 
400 9290 12101 Retribucions complem. específic func.  Assist. i Coop. Mun. 553,67 
400 9290 13100 Remuneracions p. laboral temporal Assist. i Coop. Mun. 93,14 
400 9290 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Assist. i Coop.Mun. 114,82 
400 9290 15000 Productivitat del personal Assist. i Coop. Mun. 11,36 
400 9290 15300 Complement dedicació especial Assist. i Coop. Mun. 95,00 
400 9290 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Assist. i Coop. Mun. 429,12 
401 9290 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Arquitectura 299,45 
401 9290 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Arquitectura 131,66 
401 9290 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Arquitectura 201,67 
401 9290 12004 Retribucions bàsiques funcionaris C2 Arquitectura 85,47 
401 9290 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Arquitectura 244,42 
401 9290 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Arquitectura 481,73 
401 9290 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Arquitectura 836,71 
401 9290 13100 Remuneracions p. laboral temporal Arquitectura 104,52 
401 9290 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Arquitectura 163,70 
401 9290 15000 Productivitat del personal Arquitectura 23,23 
401 9290 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Arquitectura 601,64 
402 9290 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Enginyeria 149,73 
402 9290 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Servei Enginyeria 201,67 
402 9290 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Enginyeria 122,14 
402 9290 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Enginyeria 244,47 
402 9290 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Enginyeria 446,24 
402 9290 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Enginyeria 217,54 
402 9290 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Enginyeria 266,28 
402 9290 13100 Remuneracions p. laboral temporal Enginyeria 297,54 
402 9290 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Enginyeria 447,04 
402 9290 15000 Productivitat del personal Enginyeria 45,72 
402 9290 15300 Complement dedicació especial Enginyeria 98,21 
402 9290 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Enginyeria 660,20 
403 1521 13100 Remuneracions p. laboral temporal Habitatge 231,46 
403 1521 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Habitatge 323,12 
403 1521 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Habitatge 175,12 
404 9240 13100 Remuneracions p. laboral temporal Bon Govern, Transp. i Part 296,78 
404 9240 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Bon Govern, Transp. 416,59 
404 9240 16000 Quotes patronals a la Seg. Social Bon Govern, Transp. i Part 228,59 
500 3300 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Cooperació Cultural 149,73 
500 3300 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Cooperació Cultural 394,98 
500 3300 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Cooperació Cultural 403,35 
500 3300 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Coop. Cultural 128,49 



 
   
 
 

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

 

31

Aplicacions objecte de suplement de crèdit  
Org.  Prog.  Econ.  Descripció  Import  
500 3300 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Cooperació Cultural 548,14 
500 3300 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Coop. Cultural 987,88 
500 3300 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Cooperació Cultural 55,51 
500 3300 13002 Altres remuneracions p. laboral fix  Cooperació Cultural 60,56 
500 3300 15000 Productivitat del personal Cooperació Cultural 36,58 
500 3300 15300 Complement dedicació especial Cooperació Cultural 254,98 
500 3300 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Cooperació Cultural 772,29 
501 3321 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Biblioteques 449,18 
501 3321 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Biblioteques 394,98 
501 3321 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Biblioteques 244,43 
501 3321 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Biblioteques 506,70 
501 3321 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Biblioteques 1.005,59 
501 3321 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix  Biblioteques 91,80 
501 3321 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Biblioteques 86,91 
501 3321 15000 Productivitat del personal Biblioteques 13,20 
501 3321 15300 Complement dedicació especial Biblioteques 95,00 
501 3321 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Biblioteques 648,86 
502 3322 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Centre de la Imatge 299,45 
502 3322 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Centre Imatge 263,32 
502 3322 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Centre de la Imatge 100,84 
502 3322 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Centre Imatge 105,59 
502 3322 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Centre de la Imatge 415,77 
502 3322 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Centre Imatge 718,88 
502 3322 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Centre de la Imatge 35,35 
502 3322 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Centre de la Imatge 49,10 
502 3322 13100 Remuneracions p. laboral temporal Centre de la Imatge 287,95 
502 3322 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Centre de la Imatge 409,34 
502 3322 15000 Productivitat del personal Centre de la Imatge 11,36 
502 3322 15300 Complement dedicació especial Centre de la Imatge 50,22 
502 3322 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Centre de la Imatge 772,58 
503 3340 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Com. Cultural 149,73 
503 3340 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Comunicació Cultural 131,66 
503 3340 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Comunicació Cultural 201,67 
503 3340 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Comunic. Cultural 102,49 
503 3340 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Comunic. Cultural 322,09 
503 3340 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Com. Cultural 553,62 
503 3340 15000 Productivitat del personal Comunicació Cultural 9,88 
503 3340 15300 Complement dedicació especial Comunicació Cultural 57,91 
503 3340 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Comunicació Cultural 357,89 
505 3360 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Monuments 449,18 
505 3360 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Monuments 302,51 
505 3360 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Monuments 217,97 
505 3360 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Monuments 484,21 
505 3360 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Monuments 873,86 
505 3360 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Monuments 485,23 
505 3360 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Monuments 782,58 
505 3360 13100 Remuneracions p. laboral temporal Monuments 84,10 
505 3360 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Monuments 110,15 
505 3360 15000 Productivitat del personal Monuments 77,59 
505 3360 15300 Complement dedicació especial Monuments 57,91 
505 3360 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Monuments 1.158,11 
510 9200 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Noves Tecnologies 449,18 
510 9200 12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Noves Tecnologies 658,30 
510 9200 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Noves Tecnologies 605,02 
510 9200 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Noves Tecnologies 308,07 
510 9200 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Noves Tecnologies 1.068,34 
510 9200 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Noves Tecnologie 1.976,27 
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Aplicacions objecte de suplement de crèdit  
Org.  Prog.  Econ.  Descripció  Import  
510 9200 13100 Remuneracions p. laboral temporal Noves Tecnologies 470,86 
510 9200 13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Noves Tecnologies 646,23 
510 9200 15000 Productivitat del personal Noves Tecnologies 92,99 
510 9200 15300 Complement dedicació especial Noves Tecnologies 293,93 
510 9200 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Noves Tecnologies 1.688,46 
520 3400 12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Servei d'Esports 149,73 
520 3400 12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Servei d'Esports 201,67 
520 3400 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Servei d'Esports 64,34 
520 3400 12100 Retribucions complem. destí funcionaris Servei d'Esports 238,46 
520 3400 12101 Retribucions complem. específic funcionaris Servei d'Esports 374,09 
520 3400 13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Servei d'Esports 85,47 
520 3400 13002 Altres remuneracions p. laboral fix Serveis d'Esports 114,82 
520 3400 15000 Productivitat del personal Servei d'Esports 8,65 
520 3400 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Servei d'Esports 491,76 

      TOTAL 150.000,00 
 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
207 9290 50000 Fons de contingència 150.000,00 

   TOTAL 150.000,00 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de suplement de crèdit aprovat inicialment en 
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. 
 
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, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit 
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
6. PLE116/000057/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Contractació (008): Aprovació del conveni d'encàrr ec de gestió 
de la contractació de serveis tècnics de so, i il·l uminació i lloguer de 
material tècnic del CAESG (Exp. 2018/7098) 

 
El Consorci d’arts escèniques Salt-Girona (CAESG) té naturalesa local i 
transitòriament, per raons de legalitat pressupostària, està adscrit a la Diputació de 
Girona per imperatiu del criteri de major extensió territorial regulat en l’apartat 2.h) de 
la disposició addicional vintena de la ja derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, incorporada per la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
El Consorci té la necessitat de tramitar la licitació de la “contractació de serveis 
tècnics de so i il·luminació i lloguer de material tècnic”, i no disposa de personal propi 
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per fer-ho; i la Diputació de Girona disposa d’un Departament de Contractació 
especialitzat en aquests tipus d’expedients. 
 
L'encàrrec de gestió és un mecanisme previst en l'article 11 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic que permet a l'administració la realització 
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o de les entitats de dret públic siguin encarregades a altres òrgans. 
 
Aquest mecanisme es preveu quan l'administració considera que no té suficients 
mitjans tècnics per dur-la a terme. L'encàrrec de gestió, a diferència de la delegació o 
l'avocació no comporta una cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i, per tant, és responsabilitat de l'òrgan que fa l'encàrrec. 
 
A efectes de realització dels objectius exposats, i atenent la manca de mitjans tècnics 
i administratius adequats per a la realització dels procediments pertinents, es veu 
necessari encarregar a la Diputació de Girona, l’àmbit de les funcions d’assistència 
tècnica i jurídica que li corresponen, la gestió de la contractació de serveis tècnics de 
so i il·luminació i lloguer de material tècnic, excepte l’adjudicació i la formalització. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió al Centre Gestor de Contractació de 
la Diputació de Girona de la tramitació de l’expedient del contractació de serveis 
tècnics de so i il·luminació i lloguer de material tècnic, excepte l’adjudicació i la 
formalització, amb el detall següent: 
 
“CONVENI d’encàrrec de gestió al Centre Gestor de Contractació de la Diputació de 
Girona de la tramitació de l’expedient de contractACIÓ de SERVEIS TÈCNICS DE SO 
I IL·LUMINACIÓ I LLOGUER DE MATERIAL TÈCNIC del Consorci d’ARTS 
ESCÈNIQUES SALT-GIRONA, excepte l’adjudicació i la formalització 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5, Codi postal 
17004 i amb NIF P1700000A, representada pel seu president, Sr. -----------------, 
facultat expressament per acord del Ple de ----------------, assistit pel secretari general 
de la Diputació de Girona, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas  
El CONSORCI D'ARTS ESCÈNIQUES DE SALT-GIRONA, amb domicili a la ciutat de 
Girona, Plaça del vi, 1, Codi postal 17004 i NIF número P1700086J, representat pel 
seu president, Sr. Jordi Viñas i Xifra, en virtut de l'article 9 dels estatuts del Consorci, 
assistit pel secretari delegat del Consorci, Sr. Joan Carles Bonet i Foix. 
Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal 
necessària per a la formalització del present Conveni, i 
EXPOSEN 
El Consorci d’arts escèniques Salt-Girona (CAESG) té naturalesa local i 
transitòriament, per raons de legalitat pressupostària, està adscrit a la Diputació de 
Girona per imperatiu del criteri de major extensió territorial regulat en l’apartat 2.h) de 
la disposició addicional vintena de la ja derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, incorporada per la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
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El Consorci té la necessitat de tramitar la licitació De la contractació de serveis tècnics 
de so i il·luminació i lloguer de material tècnic, i no disposa de personal propi per fer-
ho; i la Diputació de Girona disposa d’un Departament de Contractació especialitzat 
en aquests tipus d’expedients. 
Ambdues parts han convingut en efectuar un encàrrec de gestió per dur a terme la 
tramitació de l’expedient indicat, i per tal de deixar constància dels acords presos 
formalitzen el present Conveni, que prèviament ha estat aprovat per l’acord del 
Consell General del CAESG de data 12 de juliol de 2018 i el del Ple de la Diputació 
de Girona de data __ ___de 2018 respectivament, i que es regirà per les següents 
CLÀUSULES 
Objecte del Conveni 
Realitzar un encàrrec de gestió del Consorci d’arts escèniques Salt-Girona (CAESG) 
a la Diputació de Girona per la tramitació de l’expedient de licitació de la contractació 
de serveis tècnics de so i il·luminació i lloguer de material tècnic, excepte l’adjudicació 
i posterior formalització del contracte. 
Obligacions del CAESG 
El CAESG facilitarà a la Diputació de Girona tota la documentació administrativa i 
tècnica que sigui necessària per a dur a terme l’objecte del present Conveni. 
Tanmateix, posarà a la seva disposició el personal tècnic i d’administració general 
que es requereixin per aclarir, modificar o completar la documentació entregada. 
Obligacions de la Diputació de Girona 
 
La Diputació de Girona destinarà tots els recursos humans i tècnics necessaris per a 
la tramitació de l’expedient del contracte que motiva aquest Conveni, fins als actes 
d’adjudicació i de la formalització del mateix, que realitzarà el CAESG. 
Vigència i publicitat del Conveni 
Aquest Conveni entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i finalitzarà quan s’hagi realitzat, per part de la 
Diputació de Girona, la tramitació de l’expedient del contracte serveis tècnics de so i 
il·luminació i lloguer de material tècnic, i aquest estigui a disposició del CAESG per a 
procedir a la seva adjudicació i formalització. La data límit per a aquesta entrega serà 
el dia -----------------------. 
Extinció 
Són causes d’extinció d’aquest Conveni: 
El compliment de l’objecte del Conveni. 
El transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat la pròrroga del mateix. 
Per mutu acord entre les parts que el subscriuen. 
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 
signants. 
La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit a l’altra part, amb una antelació 
mínima de 6 mesos. 
La possibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del Conveni. 
Qualsevol altre causa prevista a la normativa vigent. 
Règim jurídic i naturalesa del Conveni 
El present Conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva 
aplicació. 
Els compareixents troben conforme el present Conveni i el signen electrònicament”. 
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Segon. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
Tercer. Traslladar el present acord al Consorci d’arts escèniques Salt-Girona 
(CAESG). 
 
7. PLE116/000058/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Contractació (008): Aprovació del Catàleg de Serve is de la 
Diputació de Girona als ajuntaments de la demarcaci ó de Girona en 
compra pública estratègica (Exp. 2018/6751) 

 
“La concepció de la contractació pública ha canviat de forma molt notable en els 
darrers anys. Això significa que els contractes públics no constitueixen exclusivament 
un mitjà d’abastir-se de matèries primeres o de serveis en les condicions més 
avantatjoses per les administracions sinó que, en l’actualitat, a través de la 
contractació pública, els poders públics realitzen una política d’intervenció en la vida 
econòmica, social i política del país, convertint la contractació pública en un àmbit 
d’activitat a través del qual poder orientar determinats comportaments dels agents 
econòmics entrevinents: qui vulgui accedir als contractes públics haurà de complir 
necessàriament amb les exigències que determini les entitats adjudicadores. Aquesta 
visió instrumental de la contractació pública ens porta a parlar de la utilització de la 
contractació pública amb la finalitat d’orientar i afiançar comportaments empresarials 
beneficiosos per l’interés general. 
 
La llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, suposa la 
incorporació de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer al nostre ordenament i implica el canvi de paradigma cap 
a una compra pública estratègica, basada en els eixos mediambientals, socials i 
d’innovació que inspira l’estratègia Europa 2020. Aquest canvi suposa un increment 
en la complexitat dels processos de compra pública que els municipis petits no poden 
assolir sense un recolzament real i efectiu per part de les diputacions provincials. En 
aquest sentit la Disposició addicional tercera de l’esmentada llei determina que seran 
les diputacions provincials les encarregades d’assistir als petits municipis en 
l’aplicació de la llei de contractes. Més concretament l’apartat sisè de la Disposició 
addicional segona LCSP determina que els municipis de menys de 5.000 habitants 
podran encomanar la gestió dels procediments de contractació a les diputacions 
provincials.  
 
L’expressió d’aquesta realitat canviant en l’àmbit contractual local que impacta 
directament a sobra les administracions locals, va portar a la Junta de Govern local 
del Col·legi de secretaris, interventors i tresorers de l’administració local de Girona, a 
aprovar, en data 1 de juny de 2018, sol·licitar a la Diputació de Girona la prestació 
efectiva de l’assistència tècnica i jurídica en matèria de contractació administrativa per 
aquells ajuntaments que acreditin insuficiència de mitjans, entre d’altre punts.    
 
L’Àrea de contractació pública de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves 
funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
proposa la creació del Catàleg de serveis de la Diputació de Girona en compra 
pública estratègica, amb l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor 
població i menys capacitat econòmica i de gestió, les eines necessàries per exercir 
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l’activitat de compra pública del seu municipi d’acord amb els nous requeriments 
establerts en la nova normativa contractual.  
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el “catàleg de serveis de la Diputació de Girona als ajuntaments de la 
demarcació de Girona en compra pública estratègica”, que es transcriu a continuació:  
 
CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS AJUNTAMENTS DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA EN COMPRA PÚBLICA ESTRATÈGICA 
INTRODUCCIÓ 
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, determina que són competències pròpies de la 
Diputació: 
La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i 
adequada dels serveis de competència municipal a la totalitat del territori provincial. 
L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als 
de menor capacitat econòmica i de gestió. 
La prestació dels serveis d’administració electrònica i la contractació centralitzada     
en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants 
La llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, suposa la 
incorporació de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer al nostre ordenament, fet que implica el canvi de 
paradigma d’una contractació basada a la compra de béns i serveis a una compra 
pública estratègica, basada en els eixos mediambientals, socials i d’innovació que 
inspira l’estratègia  Europa 2020. Aquest canvi suposa un increment en la complexitat 
dels processos de compra pública que els municipis petits no poden assolir sense un 
recolzament real i efectiu per part de les diputacions provincials. En aquest sentit la 
Disposició addicional tercera de l’esmentada llei determina que seran les Diputacions 
provincials les encarregades d’assistir als petits municipis en l’aplicació de la llei de 
contractes. Més concretament l’apartat sisè de la Disposició addicional segona LCSP 
determina que els municipis de menys de 5.000 habitants podran encomanar la gestió 
dels procediments de contractació a les diputacions provincials 
L’Àrea de contractació pública de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves 
funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
proposa la creació del Catàleg de serveis de la Diputació de Girona en compra 
pública estratègica, amb l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor 
població i menys capacitat econòmica i de gestió, les eines necessàries per exercir 
l’activitat de compra pública del seu municipi d’acord amb els nous requeriments 
establerts en la nova normativa contractual.  
Aquest Catàleg recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals beneficiaris, la forma 
de realització i el procediment de sol·licitud i acceptació.  
SERVEIS QUE ES PRESTEN 
És objecte d’aquest Catàleg de serveis és regular la prestació, per part de la 
Diputació de Girona, del servei d’assistència als municipis en la compra pública 
estratègica.  
Programes que s’ofereixen als municipis gironins: 
Programa 1: Suport jurídic en la tramitació de la contractació menor    
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Contingut: El Ple de la Diputació de Girona de 17 d’abril de 2018 va aprovar la 
instrucció sobre la tramitació de contractes menors a la Diputació i al seu grup 
institucional.  Aquesta instrucció incorpora tots els procediments i tots els models per 
adaptar la contractació menor a les noves exigències derivades de l’entrada en vigor 
de la nova llei de contractes del sector públic.  
Acció: S’habilitarà un espai a la pàgina web de la Diputació on es podran consultar i 
descarregar la instrucció i tot el seu modelatge adjunt per tal que els ajuntaments 
puguin adaptar-la a l'estructura interna de cada Corporació i ajustar la tramitació de la 
contractació menor a la nova llei de contractes del sector públic.   
Programa 2: Suport tècnic en la tramitació automàtica de procediments abreujats 
Contingut: L’article 159.6 LCSP permet la tramitació dels procediments oberts 
simplificats de forma abreujada, sempre que els imports siguin inferiors a 35.000 € 
VEC (serv i subm.) i 80.000 € VEC (Obres) i tots els criteris d'adjudicació siguin 
quantificables mitjançant formules. Per tramitar aquest procediment cal usar 
dispositius informàtics per generar les ofertes i per valorar-les de forma automàtica 
atès que en aquest procediment no es preveu la constitució de les meses de 
contractació.  
Acció: S’habilitarà un espai a la pàgina web de la Diputació on es podran consultar i 
descarregar els models tipus de plec de clàusules administratives particulars 
adaptades a aquest procediment obert simplificat abreujat i es facilitarà l’accés a 
l’aplicatiu elaborat per la Diputació de Girona per generar i valorar les ofertes 
econòmiques de forma automatitzada, segura i interoperable amb l’aplicatiu del sobre 
digital de l’AOC (Administració Oberta de Catalunya).  
Programa 3: SICAPgi (sistema dinàmic de compra pública de la Diputació de Girona) 
Contingut: La llei de contractes del sector públic regula, com a una tècnica de 
racionalització de la contractació, els sistemes dinàmics d’adquisició, on els òrgans de 
contractació poden articular l’adquisició de béns i serveis i la realització d’obres de 
forma dinàmica creuant les ofertes i les demandes dins d’un sistema dinàmic obert, 
on les empreses podran integrar-s’hi en qualsevol moment.  
Acció: En el moment en el qual entri en funcionament l’aplicatiu SICAPgi, tots aquells 
ajuntaments que tinguin aprovat el projecte d’obres i vulguin tramitar la contractació 
pel procediment obert simplificat (valor estimat del contracte inferior a 2 milions 
d’euros) podran sol·licitar l’entrada en el sistema dinàmic i prèvia avaluació i 
acceptació de la sol·licitud per part de la Diputació de Girona, aquesta realitzarà  tot el 
procés de licitació, deixant únicament com a tasca de l’ajuntament la preceptiva 
adjudicació i formalització del contracte d’obres.  
Programa 4: Suport jurídic en la preparació i licitació de contractes públics  
Contingut: La Disposició addicional tercera de la llei de contractes del sector públic 
determina que les diputacions assistiran als petits municipis de menys de 5.000 
habitants, per tal que puguin aplicar la llei de contractes. L’elaboració dels plecs de 
clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques són els 
documents administratius més complexos i determinants de tot el procés de licitació.  
Acció: Un cop acceptada la sol·licitud es realitzarà un acompanyament jurídic en la 
preparació de tota la documentació administrativa per licitar el contracte i es 
mantindrà un assessorament legal fins a la seva adjudicació. A aquest assessorament 
es podrà afegir el suport tècnic en la redacció de les prescripcions tècniques i 
l’assistència a les preceptives meses de contractació, sempre que la Diputació de 
Girona disposi d’aquest suport tècnic i material necessari.  
Programa 5: Formació en l’àmbit de la compra pública estratègica  
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Anualment, la Diputació de Girona dissenyarà i aprovarà un pla de formació per als 
beneficiaris, adaptat a les peticions rebudes i a la disponibilitat i suficiència dels 
recursos. 
BENEFICIARIS DEL PLA 
El Catàleg de serveis de la Diputació de Girona en compra pública estratègica és 
accessible a tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. Els programes 1, 2 i 4 
estaran oberts i a l’abast de tothom i específicament l’aplicatiu informàtic del 
programa 2 ja verificarà automàticament aquesta condició per poder-hi accedir.  
Poden sol·licitar els recursos del programa 3 els ens locals de la demarcació de 
Girona amb una població inferior a 5.000 habitants, mitjançant la presentació 
telemàtica per l’EACAT del formulari de sol·licitud de recursos del servei, disponible a 
la pàgina web de la Diputació de Girona. 
Aquest servei restarà obert a les entitats locals de la demarcació de Girona amb una 
població superior a 5.000 habitants si el servei disposa de recursos suficients, i no 
condiciona ni limita el servei a les entitats locals amb una població inferior. 
CRITERIS DE SELECCIÓ 
Pel “programa 3: Suport jurídic en la preparació i licitació de contractes públics”, 
l’ordre d’atenció de les sol·licituds rebudes es determinarà d’acord amb el criteri 
d’ordre d’entrada de les pròpies sol·licituds.  
Aplicant els criteris anteriors, trimestralment, es planificaran les actuacions que 
s’hagin de realitzar en funció de les sol·licituds pendents d’executar i de les rebudes 
en el període, l’antiguitat de la sol·licitud del servei i les capacitats disponibles.  
FINANÇAMENT I REALITZACIÓ DEL SERVEI 
Els serveis inclosos dins d’aquest Catàleg de serveis es finançaran amb els recursos 
propis de la Diputació de Girona. 
Els serveis es prestaran amb els mitjans propis de l’àrea de Contractació pública de la 
Diputació de Girona amb col·laboració amb la resta de departaments de la pròpia 
Diputació o entitats que formen el seu grup institucional i amb les contractacions 
externes que s’acordin. 
SOL·LICITUD I ACCEPTACIÓ DEL SERVEI 
Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar una sol·licitud 
indicant el recurs que es demana i la documentació adjunta necessària, mitjançant el 
model normalitzat disponible a la pàgina web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), i presentar-la mitjançant la plataforma EACAT. La sol·licitud l’ha de 
signar electrònicament l’alcalde/essa de l’ens local, amb un certificat vàlid i emès per 
una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, i s’ha de dirigir a l’Àrea de contractació pública de la Diputació de Girona. 
Una vegada rebuda la sol·licitud del servei, l’àrea de contractació pública l’analitzarà i 
podrà demanar la documentació que consideri convenient per acceptar-la o denegar-
la. L’acceptació d’assistència es realitzarà per resolució del president de la Comissió 
Informativa de promoció econòmica, administració i hisenda, que es notificarà als 
beneficiaris, amb l’abast dels treballs a realitzar i la planificació prevista. 
NORMES DE DESENVOLUPAMENT 
Es faculta el president de la Diputació perquè pugui dictar, mitjançant la resolució 
corresponent, les normes de desenvolupament que resultin necessàries per a la 
interpretació i desenvolupament d’aquest Pla. 
VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS 
La vigència d’aquest Catàleg de serveis tindrà efectes des de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació.” 
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Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Tercer.- Traslladar el present acord a tots municipis de la demarcació de Girona. 
 
8. PLE116/000060/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i Hisenda; 

(Contractació (008): Adjudicació del contracte mixt  de subministrament, 
obra i serveis per a la contractació conjunta espor àdica d’una caldera de 
biomassa i microxarxa en edificis de titularitat mu nicipal dels municipis de 
Bordils, Campdevànol, Cassà de la Selva, Fontanals de Cerdanya, la 
Jonquera, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farne rs i Vilobí d’Onyar, 
beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de De senvolupament 
Regional (FEDER), subjecte a regulació harmonitzada . (Exp. 2017/8656) 

 
El president senyor Miquel Noguer comenta que aquest punt es va quedar a l’ordre 
del dia que estava condicionat a la ratificació, l’adjudicació del Contracte mixt de 
subministrament, obra i servei per la contractació conjunta esporàdica d’una caldera 
de biomassa i microxarxa en edificis de titularitat municipal, dels municipis de Bordils, 
Campdevànol, Cassà de la Selva, Fontanals, La Jonquera, Sant Hilari, Santa Coloma 
de Farners i Vilobí d’Onyar, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional FEDER, subjecte a regulació harmonitzada. Estaríem 
d’acord, en aquest punt que hem de votar la urgència, estem d’acord tots. La senyora 
Maria Àngels Planas té la paraula. 
La diputada delegada de Programes Europeus senyora Maria Àngels Planas comenta 
que tal com ha dit el president, és l’adjudicació del contracte d’un subministrament 
d’obra i servei per la contractació esporàdica de la caldera de biomassa en els 
diferents ajuntaments. Les empreses licitadores només poden presentar una oferta 
per cadascun dels lots, i només podrà ser adjudicatària, evidentment, a cadascun dels 
lots, i per tant, s’han dividit en aquests vuit lots. Hi ha una adjudicatària a cada lot, ja 
ho diu la licitació. Ja ho posa a la mateixa informació que us hem passat.  
 
Antecedents: 
- Propostes presentades a la licitació: 
 
1) Mateu Nierga SL, 2) 2DOS calor & energia SL, 3) Tondo energia SL , 4) Visió Solar 
SL, 5) Automatismes i Telegestió SL (Aitel), 6) Watt energia SL, 7) Energrup Bio 
Renovables SL, 8) Comet Martínez Boix SL. 
 
- Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 03/07/2018) referents a l’obertura de 
la documentació administrativa (Sobre A).  
 
“La presidència declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia 
la reunió.   
 
Els custodis apliquen credencials en l’expedient 2017/8656 de l’eina del sobre digital 
de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics. S’obra el sobre A, corresponent 
a la documentació administrativa i es descarreguen els Documents Europeus Únics 
de Contractació (DEUC) continguts en el sobre A.  
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Els custodis apliquen credencials a l’expedient 2017_/8656 de l’eina de sobre digital 
de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics. S’obra el sobre A, corresponent 
a la documentació administrativa i es descarreguen els documents continguts en el 
sobre A. 
 
El secretari dóna compte a la Mesa del resultat de l’obertura de la documentació 
continguda en el sobre A de les pliques presentades. El resultat és el següent: 
 
Expedient 2017/8656 
 
  Registre d'entrada  

Nom empresa 
Lots als que 
es presenta  

Data 
d'entrada 

Hora 
d'entrada  

Núm. Registre  

Comet Martínez Boix 
SL (B59950964) 

1,2,3,4,5,6,7,
8 

25/06/2018 11:10:39 1-2018-011534-2 

 
Expedient 2017/8656 
 
  Registre d'entrada  

Nom empresa 
Lots als que 
es presenta  

Data 
d'entrada 

Hora 
d'entrada  

Núm. Registre  

Mateu Nierga SL 
(B17911934) 

1,2,3,4,5,6,7,
8 

22/06/2018 13:59:30 1-2018-011483-2 

2DOS calor & energia 
SL (B55102883) 

2, 4, 6, 7,8  22/06/2018 18:38:01 1-2018-011496-2 

Tondo Energia SL 
(B64217425) 

1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8 

24/06/2018 19:57:05 1-2018-011508-2 

Visió Solar SL 
(B64431422)  

1, 3, 5, 6, 7, 8 25/06/2018 12:56:11 1-2018-011557-2 

Automatismes i 
Telegestió SL (Aitel) 
(B17669268)  

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

25/06/2018 13:05:25 1-2018-011560-2 

Watt Energia SL 
(B25727322) 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

25/06/2018 13:43:25 1-2018-011566-2 

Energrup Bio 
Renovables SL 
(B64448947)  

1, 2, 3, 6, 7, 8 25/06/2018 13:51:20 1-2018-011569-2 

 
La presentació d’ofertes en dos perfils de la Plataforma de Contractació de Serveis 
Públics s’explica perquè en data 25/05/2018 es va publicar l’anunci de licitació amb 
número d’expedient 2017/8656 al Perfil del Contractant de Diputació de Girona que va 
ser anul·lat en data 28/05/2018.  Posteriorment, en data 28/05/2018 es va publicar 
l’anunci de licitació del mateix expedient 2017 /8656, que es tracta de l’anunci vigent.  
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Degut a una incidència en la Plataforma de Contractació de Serveis Públics l’empresa 
Comet Martínez Boix SL, va poder presentar una oferta a través de l’expedient 
anul·lat amb número 2017/8656.  
 
Atès que la proposta de l’empresa Comet Martínez Boix SL ha entrat dins de termini i 
a través de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics que compta amb totes 
les garanties de seguretat, identitat, integritat i confidencialitat, la mesa acorda per 
unanimitat admetre la proposta d’aquesta empresa.  
 
A continuació, per la demora en el procés d’obertura electrònica dels sobres A, la 
mesa acorda per unanimitat posposar la qualificació del sobre A i l’obertura del sobre 
B per a la pròxima sessió.  
 
I perquè així consti, quan són les 15:00 hores, estenc aquesta acta i signo conjuntament 
amb el president de la Mesa i els vocals que han assistit.” 
 
- Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 05/07/2018) referents a la qualificació 
de la documentació administrativa (Sobre A):  
 
“El secretari dóna compte a la Mesa del resultat de l’obertura i qualificació de la 
documentació continguda en el sobre A de les pliques presentades. El resultat és el 
següent: 
 

A.Documentació complerta i suficient: 
 
_Mateu Nierga SL  
_2DOS calor & energia SL 
_Automatismes i Telegestió SL (Aitel) 
_Watt energia SL 
_Energrup Bio Renovables SL 
 

B.Documentació incomplerta: 
 
_Tondo energia SL: Manca complimentar degudament el model de DEUC posat a 
disposició a la plantilla de l’eina de sobre digital de la Plataforma de Contractació de 
Serveis Públics.    
 
_Visió Solar SL: Manca complimentar degudament el model de DEUC posat a 
disposició a la plantilla de l’eina de sobre digital de la Plataforma de Contractació de 
Serveis Públics.    
 
_Comet Martínez Boix SL: Manca complimentar degudament el model de DEUC 
posat a disposició a la plantilla de l’eina de sobre digital de la Plataforma de 
Contractació de Serveis Públics.    
 
Atès el que ha informat el secretari, la Mesa de contractació per unanimitat acorda: 
 

1)Admetre a la licitació les propostes de les empreses següents:                      
 
_Mateu Nierga SL  
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_2DOS calor & energia SL 
_Automatismes i Telegestió SL (Aitel) 
_Watt energia SL 
_Energrup Bio Renovables SL 

 
2)Requerir l’esmena de les pliques següents: 

 

_Tondo energia SL 
_Visió Solar SL 
_Comet Martínez Boix SL 
 
I perquè així consti, quan són les 12:30 hores, estenc aquesta acta i signo conjuntament 
amb el president de la Mesa i els vocals que han assistit.” 
 

- Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 12/07/2018) referents a la qualificació 
de la documentació administrativa esmenada (Sobre A) i obertura del Sobre B que 
inclou els criteris quantificables de forma automàtica:  
 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 3 de juliol de 2018 va acordar 
atorgar un termini de 3 dies hàbils a les empreses Tondo energia SL, Visió Solar SL i 
Comet Martínez Boix SL per tal d’esmenar el sobre A (documentació general). 
 
El secretari dóna compte de la documentació rebuda per part de Tondo energia SL, 
Visió Solar SL i Comet Martínez Boix SL per tal d’esmenar el sobre A amb el següent 
resultat: 
 
_Tondo energia SL: documentació complerta i suficient 
_Visió Solar SL: documentació complerta i suficient 
_Comet Martínez Boix SL: documentació complerta i suficient 
 
Atès el que ha informat el secretari, la Mesa de contractació per unanimitat acorda: 
 

Admetre a la licitació les propostes de les empreses següents: 
 

_Tondo energia SL 
_Visió Solar SL 
_Comet Martínez Boix SL 
 
A continuació el President de la Mesa de Contractació, obre el sobre B que inclou els 
criteris quantificables de forma automàtica, amb el detall dels conceptes següent: 
 
Lot 1: Bordils 
 

 
 

Lot 2: Campdevànol 
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Lot 3: Cassà de la Selva 
 

 
 

Lot 4: Fontanals de Cerdanya 

 

 
 

Lot 5: La Jonquera 
 

 
 

Lot 6: Sant Hilari 
 

 
 

Lot 7: Santa Coloma de Farners 
 

 
 

Lot 8: Vilobí d’Onyar 
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Degut a la complexitat de la valoració dels criteris d’adjudicació mitjançant fórmules 
matemàtiques, la Mesa acorda per unanimitat traslladar la documentació rebuda al 
Cap de Medi Ambient (Sr. Marc Marí) perquè emeti informe corresponent i pugui ser 
valorat en una propera mesa de contractació 
 
I perquè així consti, quan són les 12:15 hores, estenc aquesta acta i signo conjuntament 
amb el president de la Mesa i els vocals que han assistit.” 
 

 - Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 17/07/2018) referents a la valoració 
dels criteris automàtics (Sobre B):  
 
“El secretari de la Mesa dóna compte de l'informe elaborat pel  
Cap de Medi Ambient, de data 17 de juliol de 2018, que conté la proposta de 
valoració de la documentació aportada en el sobre B pels licitadors admesos a la 
licitació, relativa als criteris de valoració quantificables de manera automàtica i que 
literalment diu: 
 

“INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES SEGONS 
ELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
(SOBRE B) 
del contracte per lots, de la instal·lació i el subministrament d'una caldera de 
biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal d'un grup de 8 
ajuntaments que cadascun d'ells té una actuació elegible dins de l'operació GO03-
000003 "Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella forestal" 
aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER 
Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER aprovat del 50% de la despesa 
elegible de la prestació P4. 
 
1.DADES GENERALS 
Títol: contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació conjunta 
esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en edificis de titularitat municipal 
dels municipis de Bordils, Campdevànol, Cassà de la Selva, Fontanals de Cerdanya, 
la Jonquera, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Vilobí d’Onyar, 
beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER), subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una 
pluralitat de criteris d’adjudicació 
 
El pressupost de base de licitació del contracte és de 1.560.254,51 € (IVA no inclòs) 
 
2.VALORACIONS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

 
2.1LOT 1 – BORDILS 

 
Els valors indicats per a cada un dels criteris d’adjudicació són els següents: 
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Pel que fa al criteri 3 Menor petjada de carboni en el transport: 

-L’empresa Mateu Nierga SL no acredita i no aporta la documentació per al càlcul 
del criteri. 

-L’empresa Tondo Energia SL no aporta el model de la Diputació de Girona que 
calia omplir on es justifica l’origen de l’estella tal i com s’indica a l’Annex 11 del 
PCAP. 

-L’empresa Visió Solar SL no aporta cap documentació per al càlcul del criteri. 
 
Segons l’Annex 11 del PCAP la valoració automàtica dels criteris és la següent: 
 

 

 
LOT 2 – CAMPDEVÀNOL  
 
Els valors indicats per a cada un dels criteris d’adjudicació són els següents: 
 

 
 
Pel que fa al criteri 2 Menor petjada de carboni en el desplaçament dels serveis 
tècnics: 

-L’empresa Comet Martinez Boix SL, indica que subcontractarà l’empresa BPR 
energies però no aporta el precontracte d’acord de treball.  

-L’empresa Mateu Nierga SL no acredita i no aporta la documentació per al càlcul 
del criteri. 

Pel que fa al criteri 3 Menor petjada de carboni en el transport: 
-L’empresa Tondo Energia SL no aporta el model de la Diputació de Girona que 

calia omplir on es justifica l’origen de l’estella tal i com s’indica a l’Annex 12 del 
PCAP. 

Segons l’Annex 12 del PCAP la valoració automàtica dels criteris és la següent: 
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LOT 3 – CASSÀ DE LA SELVA 
 

Els valors indicats per a cada un dels criteris d’adjudicació són els següents: 
 

 
 
Pel que fa al criteri 3 Menor petjada de carboni en el transport: 

-L’empresa Tondo Energia SL no aporta el model de la Diputació de Girona que 
calia omplir on es justifica l’origen de l’estella tal i com s’indica a l’Annex 13 del 
PCAP. 

-Pel que fa a l’oferta presentada per l’empresa Comet Martínez i Boix SL, el valor 
resultant de la fórmula és 9,45 kg CO2, tot i així es considera vàlid el valor 
indicat per l’empresa: 9,15 kg CO2.  

 
Pel que fa als criteris 4 i 5, l’empresa Visió Solar SL oferta altres millores que no 
corresponen a les descrites a l’Annex 13.   
 
Segons l’Annex 13 del PCAP la valoració automàtica dels criteris és la següent: 
 

 
 

2.2LOT 4 – FONTANALS DE CERDANYA 
 
Els valors indicats per a cada un dels criteris d’adjudicació són els següents: 
 

 
 
 
Pel que fa al criteri 2 Menor petjada de carboni en el desplaçament dels serveis 
tècnics: 

- L’empresa 2DOS Calor & Energia SL no acredita i no aporta la documentació per 
al càlcul del criteri. 

-L’empresa Mateu Nierga SL no acredita i no aporta la documentació per al càlcul 
del criteri. 

-Pel que fa a l’oferta presentada per l’empresa Comet Martínez i Boix SL, 
l’empresa indica dos valors: 9,15 kg CO2 per desplaçament i 11,49 kg CO2. El 
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valor correcte correspon a 11,49 kg CO2 ja que és el valor resultant de la 
fórmula. 

Segons l’Annex 14 del PCAP la valoració automàtica dels criteris és la següent: 
 

 

 
2.3LOT 5 – LA JONQUERA 
 
Els valors indicats per a cada un dels criteris d’adjudicació són els següents: 
 

 
 
Pel que fa al criteri 2 Menor petjada de carboni en el desplaçament dels serveis 
tècnics: 

-L’empresa Mateu Nierga SL no acredita i no aporta la documentació per al càlcul 
del criteri. 

 
Pel que fa al criteri 3 Menor petjada de carboni en el transport: 

-L’empresa Mateu Nierga SL no acredita i no aporta la documentació per al càlcul 
del criteri. 

 
-L’empresa Tondo Energia SL no aporta el model de la Diputació de Girona que 

calia omplir on es justifica l’origen de l’estella tal i com s’indica a l’Annex 15 del 
PCAP. 

 
Pel que fa al criteri 4: 

-L’empresa Visió Solar SL oferta altres millores que no corresponen a les 
descrites a l’Annex 15.   

 
Segons l’Annex 15 del PCAP la valoració automàtica dels criteris és la següent: 
 

 
 

2.4LOT 6 – SANT HILARI SACALM 
 
Els valors indicats per a cada un dels criteris d’adjudicació són els següents: 
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Pel que fa al criteri 3 Menor petjada de carboni en el transport: 

-L’empresa Mateu Nierga SL no acredita i no aporta la documentació per al càlcul 
del criteri. 

-L’empresa Tondo Energia SL no aporta el model de la Diputació de Girona que 
calia omplir on es justifica l’origen de l’estella tal i com s’indica a l’Annex 16 del 
PCAP. 

-L’empresa Visió Solar SL no aporta cap documentació per al càlcul del criteri. 
-Pel que fa a l’oferta presentada per l’empresa Automatismes i Telegestió SL 

(Aitel), l’empresa no indica específicament els valors de la fórmula fórmula i 
per tant no es pot comprovar el valor d’emissions que declara.  

Pel que fa als criteris 4, 5 i 6: 
-L’empresa Visió Solar SL oferta altres millores que no corresponen a les 

descrites a l’Annex 16.   
 
Segons l’Annex 16 del PCAP la valoració automàtica dels criteris és la següent: 
 

 
 

2.5LOT 7 – SANTA COLOMA DE FARNERS 
 
Els valors indicats per a cada un dels criteris d’adjudicació són els següents: 
 

 
 
Pel que fa al criteri 3 Menor petjada de carboni en el transport: 

-L’empresa Tondo Energia SL no aporta el model de la Diputació de Girona que 
calia omplir on es justifica l’origen de l’estella tal i com s’indica a l’Annex 17 del 
PCAP. 

Pel que fa a l’oferta presentada per l’empresa Automatismes i Telegestió SL (Aitel), 
l’empresa no indica específicament els valors de la fórmula i per tant no es pot 
comprovar el valor d’emissions que declara. 
Pel que fa als criteris 4, 5 i 6: 

-L’empresa Visió Solar SL oferta altres millores que no corresponen a les 
descrites a l’Annex 17.   

 
Segons l’Annex 17 del PCAP la valoració automàtica dels criteris és la següent: 
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2.6LOT 8 – VILOBÍ D’ONYAR 
 
Els valors indicats per a cada un dels criteris d’adjudicació són els següents: 
 

 
 
Pel que fa al criteri 2 Menor petjada de carboni en el desplaçament dels serveis 
tècnics: 

-L’empresa Automatismes i Telegestió SL (Aitel)  no aporta el model de la 
Diputació de Girona que calia omplir tal i com s’indica a l’Annex 18 del PCAP. 

 
Pel que fa al criteri 3 Menor petjada de carboni en el transport: 

-L’empresa Tondo Energia SL no aporta el model de la Diputació de Girona que 
calia omplir on es justifica l’origen de l’estella tal i com s’indica a l’Annex 18 del 
PCAP. 

-Pel que fa a l’oferta presentada per l’empresa Automatismes i Telegestió SL 
(Aitel), l’empresa no indica específicament els valors de la fórmula i per tant no 
es pot comprovar el valor d’emissions que declara.  

-Pel que fa a l’oferta presentada per l’empresa Energrup Bio Renovables SL, el 
valor resultant de la fórmula és 0,77 kg CO2, tot i així es considera vàlid el 
valor indicat per l’empresa: 0,69 kg CO2.  

-Pel que fa a l’oferta presentada per l’empresa 2DOS Calor & Energia SL, el valor 
resultant de la fórmula és 1,64 kg CO2, tot i així es considera vàlid el valor 
indicat per l’empresa: 1,65 kg CO2.  

 
Pel que fa als criteris 6 i 7: 

-L’empresa Visió Solar SL oferta altres millores que no corresponen a les 
descrites a l’Annex 18.   

 
Segons l’Annex 18 del PCAP la valoració automàtica dels criteris és la següent: 
 

” 

D’acord amb l’aplicació de la fórmula especificada en l’apartat J del quadre de 
característiques del PCAP, no s’aprecia cap baixa temerària. 
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La Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe transcrit i en acte públic, valora els 
criteris qualificables de forma automàtica segons el barem de puntuació que regeix el 
contracte amb la valoració següent: 
 

Lot 1: Bordils 
 

 
 
Lot 2: Campdevànol 
 

 
Lot 3: Cassà de la Selva 
 

 
 
Lot 4: Fontanals de Cerdanya 
 

 
 

Lot 5: La Jonquera 
 

 
 
Lot 6: Sant Hilari de Sacalm 
 

 
 

Lot 7: Santa Coloma de Farners 
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Lot 8: Vilobí d’Onyar 
 

 
 
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració, acorda classifica les ofertes 
admeses a la licitació de la contractació del contracte mixt de subministrament, obra i 
serveis per a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i 
microxarxa en edificis de titularitat municipal dels municipis de Bordils, Campdevànol, 
Cassà de la Selva, Fontanals de Cerdanya, la Jonquera, Sant Hilari Sacalm, Santa 
Coloma de Farners i Vilobí d’Onyar, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), amb l’ordre i valoració següent: 
 
Lot 1: Bordils 
 

 
 

Lot 2: Campdevànol 
 

 
 

Lot 3: Cassà de la Selva 
 

 
 

Lot 4: Fontanals de Cerdanya 
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Lot 5: La Jonquera 
 

 
 

Lot 6: Sant Hilari de Sacalm 
 

 
 

Lot 7: Santa Coloma de Farners 
 

 
 

Lot 8: Vilobí d’Onyar 
 

 
 

La Mesa de contractació, en aplicació dels criteris d’adjudicació definits en l’apartat A 
del quadre de característiques del Plec de condicions administratives particulars i que 
es transcriuen a continuació: 
 
“Les empreses licitadores podran presentar oferta a cadascun dels lots, i només 
podran resultar adjudicatàries d’un (1) lot. 
 
La valoració es realitzarà de forma independent per a cada un dels lots. En el cas 
que, finalitzada la valoració, l’oferta econòmica presentada sigui millor qualitat-preu en 
més d’un lot, la determinació de l’adjudicació dels lots es resoldrà de la manera 
següent: 
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1.En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en un dels lots i la seva 
proposta compleixi amb tots els requisits mínims establerts en els plecs, se li 
adjudicarà aquest lot i no podrà ser adjudicatària dels altres. 

 
2.En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en més d’un lot no se li 

aplicarà el límit establert i podrà ser adjudicatària dels lots. 
 

3.En cas que hagi estat admès més d’un licitador a cada lot, si una empresa 
resulta proposada com a adjudicatària de més d’un lot se li adjudicarà el lot 
seguint els criteris següents: 

 
•Se li adjudicarà el lot amb el valor estimat del contracte (VEC) més elevat.  

 
•En el cas que el VEC sigui igual, se li adjudicarà el lot en el qual hagi 

aconseguit una major diferència de puntuació total respecte del segon 
classificat. Els altres lots seran adjudicats al licitador que hagi estat 
classificat en segona posició. 
 

•En cas que la diferència de puntuació total respecte del segon classificat sigui 
la mateixa en varis lots, se li adjudicarà el lot en el qual hagi aconseguit 
una major diferència en el criteri “oferta econòmica” respecte del segon 
classificat.  

 
•Si persisteix l’empat es concedirà un termini de 3 dies hàbils a l’empresa per 

a manifestar per escrit a quin dels lots renuncia.” 
 

determina l’adjudicació dels diferents lots del contracte mixt de subministrament, obra 
i serveis per a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i 
microxarxa en edificis de titularitat municipal dels municipis de Bordils, Campdevànol, 
Cassà de la Selva, Fontanals de Cerdanya, la Jonquera, Sant Hilari Sacalm, Santa 
Coloma de Farners i Vilobí d’Onyar, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), de la manera següent: 
 
En aplicació del cas 3: “…que hagi estat admès més d’un licitador a cada lot, si una 
empresa resulta proposada com a adjudicatària de més d’un lot se li adjudicarà el lot 
seguint els criteris següents:” punt 1 “Se li adjudicarà el lot amb el valor estimat del 
contracte (VEC) més elevat.” es determina l’adjudicació del lot 3 -Cassà de la Selva  i 
Lot 7 -Santa Coloma de Farners d’acord amb la classificació i valoració següent: 

 
Lot 3: Cassà de la Selva 
 
ORDRE 1 2 3 4 5 6 7 

 
Watt 

Energia 
SL 

Automatismes 
i Telegestió 
SL (Aitel) 

Comet 
Martinez 
Boix SL 

Tondo 
Energia 

SL 

Energrup 
Bio 

Renovables 
SL 

Visió Solar 
SL (Energies 
Renovables) 

Mateu 
Nierga 

SL 

TOTAL 97,20 93,14 92,44 91,96 91,63 74,50 66,44 
 
Lot 7: Santa Coloma de Farners 
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ORDRE 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Comet 

Martinez 
Boix SL 

Energrup 
Bio 

Renovables 
SL 

2DOS 
Calor & 
Energia 

SL 

Watt 
Energia 

SL 

Tondo 
Energia 

SL 

Automatismes 
i Telegestió 
SL (Aitel) 

Visió Solar 
SL 

(Energies 
Renovables) 

Mateu 
Nierga 

SL 

TOTAL 98,00 94,87 92,34 91,75 88,89 86,48 66,24 61,07 
 
Lot 6: Sant Hilari de Sacalm 
 
- En aplicació dels criteris definits en l’apartat A del quadre de característiques on 
“Les empreses licitadores podran presentar oferta a cadascun dels lots, i només 
podran resultar adjudicatàries d’un (1) lot “ i en el cas 3 “...hagi estat admès més d’un 
licitador a cada lot, si una empresa resulta proposada com a adjudicatària de més 
d’un lot se li adjudicarà el lot seguint els criteris següents:” punt 1 “Se li adjudicarà el 
lot amb el valor estimat del contracte (VEC) més elevat”, es determina que a 
l’empresa Comet Martinez, SL no se li pot adjudicar un altre lot. Per aquest motiu es 
determina l’adjudicació del lot 6 –Sant Hilari Sacalm- a l’empresa Energrup Bio 
Renovables, SL d’acord amb la classificació i valoració següent: 
 
ORDRE 1 2 3 4 5 6 7 

 
Comet 

Martinez 
Boix SL 

Energrup 
Bio 

Renovables 
SL 

2DOS 
Calor & 
Energia 

SL 

Tondo 
Energia 

SL 

Automatismes 
i Telegestió 
SL (Aitel) 

Visió Solar 
SL 

(Energies 
Renovables) 

Mateu 
Nierga 

SL 

TOTAL 98,00 96,34 87,81 85,84 81,27 56,87 55,24 
 
Lot 5: La Jonquera 
 
Una vegada descartada l’empresa Watt Energia, SL com a adjudicatària del lot 3 
(Cassà de la Selva) pels motius que ja hem indicat en el punt anterior, es determina 
l’adjudicació del lot 5 –La Jonquera- a l’empresa Tondo energia, SL, d’acord amb la 
classificació i valoració següent: 
 
ORDRE 1 2 3 4 5 

 
Watt Energia 

SL 

Tondo 
Energia 

SL 

Comet Martinez 
Boix SL 

Visió Solar SL 
(Energies 

Renovables) 

Mateu 
Nierga SL 

TOTAL 91,40 87,59 84,07 74,00 57,84 
 

Lot 8: Vilobí d’Onyar 
 
Una vegada descartada l’empresa Energrup Bio Renovables, SL com a adjudicatària 
del lot 6 pels motius indicats anteriorment es determina l’adjudicació del lot 8 -Vilobí 
d’Onyar- a l’empresa 2DOS Calor & Energia, SL d’acord amb la classificació i 
valoració següent: 
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ORDRE 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Energrup 
Bio 

Renovables 
SL 

2DOS 
Calor & 
Energia 

SL 

Tondo 
Energia 

SL 

Visió Solar 
SL 

(Energies 
Renovables) 

Watt 
Energia 

SL 

Automatismes 
i Telegestió 
SL (Aitel) 

Comet 
Martinez 
Boix SL 

Mateu 
Nierga 

SL 

TOTAL 95,18 91,14 90,89 90,50 89,64 86,97 86,33 64,62 
 
Lot 2: Campdevànol 
 
Una vegada descartades les empreses Energrup Bio Renovables, SL - lot 6 (Sant 
Hilari de Sacalm)-; 2DOS Calor & Energia, SL - lot 8 (Vilobí d’Onyar)-; Tondo energia, 
SL - Lot 5 (La Jonquera)-; Comet Martínez Boix, SL - lot 7 (Santa Coloma de 
Farners)-; i Watt Energia, SL- lot 3 (Cassà de la Selva)-, pels motius que ja hem 
indicat anteriorment, es determina l’adjudicació del lot 2 – Campdevànol- a l’empresa 
Mateu Nierga, SL d’acord amb la classificació i valoració següent: 
 
ORDRE 1 2 3 4 5 6 

 

Energrup 
Bio 

Renovables 
SL 

2DOS Calor & 
Energia SL 

Tondo 
Energia 

SL 

Comet 
Martinez Boix 

SL 

Watt 
Energia SL 

Mateu 
Nierga SL 

TOTAL 100,00 95,67 95,56 95,42 94,06 67,50 
 
Lot 1: Bordils 
 
Una vegada descartades les empreses Watt Energia, SL - lot 3 (Cassà de la Selva)-; i 
Energrup Bio Renovables, SL - lot 6 (Sant Hilari de Sacalm)-, pels motius que ja hem 
indicat anteriorment es determina l’adjudicació del lot 1 –Bordils- a l’empresa Visió 
Solar, SL (Energies Renovables) d’acord amb la classificació i valoració següent: 
 
ORDRE 1 2 3 4 5 6 7 

 
Watt 

Energia 
SL 

Energrup 
Bio 

Renovables 
SL 

Visió Solar 
SL 

(Energies 
Renovables) 

Automatismes 
i Telegestió 
SL (Aitel) 

Tondo 
Energia 

SL 

Comet 
Martinez 
Boix SL 

Mateu 
Nierga 

SL 

TOTAL 100,00 93,92 93,22 92,06 90,52 89,98 62,67 
 
Lot 4: Fontanals de Cerdanya 
 
En el lot 4 – Fontanals de Cerdanya- té tres ofertes presentades en conformitat i 
d’acord amb el que estableixen els plecs però, una vegada aplicats els criteris 
d’adjudicació de lots, les tres empreses ja han resultat adjudicatàries a d’altres lots i, 
per tant, no podrien resultar adjudicatàries d’aquest.  
 
L’article 150.3 de la Llei de contractes del sector públic determina que no es pot 
declarar deserta una licitació si aquesta té alguna oferta o proposició que sigui 
admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec; així mateix, de la redacció 
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de la clàusula de distribució de lots de l’apartat A del quadre de característiques del 
PCAP, es desprèn la voluntat de no deixar cap lot sense adjudicatari, tal i com 
evidencia el punt segon quan diu que “ 
... En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en més d’un lot no se li 
aplicarà el límit establert i podrà ser adjudicatària dels lots” . 
 
Així doncs, després d’aplicar els criteris de distribució de lots, les 3 empreses 
presentades i admeses en el lot 4 ja han resultat adjudicatàries d’algun altre lot. Vist 
que la llei no permet que es declari desert un lot on hi ha ofertes admeses, es 
determina que s’adjudicarà el lot 4 a l’empresa que hagi presentat l’oferta més 
avantatjosa.  
 
Per tot l’exposat, es determina l’adjudicació del lot 4 – Fontanals de Cerdanya a 
l’empresa 2Dos Calor & Energia, SL d’acord amb la classificació i valoració següent: 
 
ORDRE 1 2 3 

 
2DOS Calor & Energia 

SL 
Comet Martinez Boix 

SL 
Mateu Nierga SL 

TOTAL 97,50 90,78 64,63 
 
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració, acorda per unanimitat: 
 

1.En aplicació dels criteris per a la determinació de l’adjudicació dels lots 
establerts a l’apartat A del quadre de característiques del PCAP, aprovar la 
classificació de les ofertes admeses a la licitació de la contractació del 
“contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació 
conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en edificis de 
titularitat municipal dels municipis de Bordils, Campdevànol, Cassà de la 
Selva, Fontanals de Cerdanya, la Jonquera, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma 
de Farners i Vilobí d’Onyar, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER)”, amb l’ordre següent:  
 

•Lot 1- Bordils: Visió Solar, SL (energies Renovables) 
•Lot 2 – Campdevànol: Mateu Nierga, SL 
•Lot 3 - Cassà de la Selva: Watt Energia, SL 
•Lot 4 - Fontanals de Cerdanya: 2Dos Calor & Energia, SL 
•Lot 5 - La Jonquera: Tondo Energia, SL 
•Lot 6 - Sant Hilari de Sacalm: Energrup bio Renovables,  SL 
•Lot 7 - Santa Coloma de Farners: Comet Martinez Boix, SL 
•Lot 8 - Vilobí d’Onyar: 2Dos Calor & Energia, SL 

 
2.Requerir a les empreses anteriors perquè presentin la documentació acreditativa 

del compliment dels requisits per a contractar que s’estableixen a la clàusula 
quinzena del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte. 
Si la documentació rebuda per part dels licitadors millors classificats és 
correcta i l’informe del secretari de la Mesa és favorable, es donarà per 
efectuada l'acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de 
conformitat amb el que estableixen els articles 140.3 i 150.2 de la Llei de 
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contractes del Sector Públic.  
 
3.Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del “Contracte 

mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació conjunta 
esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en edificis de titularitat 
municipal dels municipis de Bordils, Campdevànol, Cassà de la Selva, 
Fontanals de Cerdanya, la Jonquera, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de 
Farners i Vilobí d’Onyar, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER)” una vegada efectuada l'acreditació de 
la disposició dels requisits per a contractar que s'estableixen en el Plec de 
Condicions Administratives particulars del contracte, a favor de l'empresa que 
ha resultat adjudicatària en aplicació dels criteris per a la determinació de 
l’adjudicació dels lots establerts a l’apartat A del quadre de característiques del 
PCAP pel preu i condicions que consten a la seva proposta. 

 
I perquè així consti, quan són les 11:20 hores, estenc aquesta acta i signo conjuntament 
amb el president de la Mesa i els vocals que han assistit.” 
 
- Documentació administrativa, certificació d'obligacions tributàries i de Seguretat 
Social presentades correctament i en conformitat per les empreses Mateu Nierga SL, 
2DOS calor i energia SL, Tondo Energia SL, Visió Solar SL, Watt Energia SL, 
Energrup Bio Renovables SL, Comet Martínez Boix SL.  
  
Atès que la durada prevista del contracte és de 5 anys i, de conformitat amb les 
atribucions per a la contractació que la disposició addicional 2a 2 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, les competències com a òrgan de contractació corresponen al Ple.  
 
D'acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, ratifica per unanimitat la inclusió per 
urgència d’aquest punt a l’ordre del dia del ple extraordinari, i per unanimitat 
ACORDA: 
 
Primer. Aplicar les garanties definitives dels lots següents mitjançant la modalitat de 
retenció en el preu, per la qual es retindrà sobre el 50% de l’import de la/les factura/es 
inicials, d’acord amb allò que preveu la clàusula setzena del PCAP. 
 
Lot 3 Cassà de la Selva - Watt Energia SL (CIF B25727322), per un import de 
11.770,05 euros.  
 
Lot 4 Fontanals de Cerdanya – 2DOS Calor & Energia SL (CIF B55102883), per un 
import de 4.601,58 euros.  
 
Lot 5 La Jonquera – Tondo Energia SL (CIF B64217425), per un import de 10.277,43 
euros. 
 
Lot 8 Vilobí d’Onyar - 2DOS Calor & Energia SL (CIF B55102883), per un import de 
8.753,82 euros.  
 
Segon. Adjudicar el contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la 
contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en els 
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edificis de titularitat municipal dels municipis de Bordils, Campdevànol, Cassà de la 
Selva, Fontanals de Cerdanya, la Jonquera, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de 
Farners i Vilobí d’Onyar, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), subjecte a regulació harmonitzada, amb els 
detalls següents:  
 
Lot 1- Bordils:  Adjudicar el Lot 1 a l’empresa VISIÓ SOLAR SL (CIF B64431422), per 
un import de 104.192,85 euros, més 21.880,50 euros en concepte d’IVA, totalitzant 
126.073,35 euros. En conformitat amb la oferta presentada i amb el detall següent:  
 
Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 1.736,63 euros, més 364,69 euros 
en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 2.101,32 euros anuals. Essent el 
preu unitari màxim 0,02850 €/KWH sense IVA ( 0,03448 €/kwH amb IVA).  
Prestació 1b Gestió energètica integral: 501,20 €/any, més 105,25 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 606,45 €/any.  
Prestació 2 Manteniment preventiu: 895,00 €/any, més 187,95 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 1.082,95 €/any (IVA inclòs).  
P3 Manteniment correctiu i garantia total: 805,50 €/any, més 169,16 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 974,66 €/any. 
Prestació P4: 84.501,19 euros, més 17.745,25 euros en concepte d’IVA, totalitzant un 
preu de 102.246,44 euros.  
Millores ofertades:   
Menor petjada de carboni en el desplaçament dels serveis tècnics. 

Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant la implantació d’un 
sistema de gestió energètica de la instal·lació que permeti una gestió i control 
més acurada.  
Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant la substitució de 
canonades de circuit de calefacció de la sala de calderes actual que són 
ineficients a nivell energètic.  
Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant el revestiment 
superficial de l’exterior del mòdul de la caldera i sitja per tal de millorar la 
integració arquitectònica i la protecció a la intempèrie del sistema.  
Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant la formació d’un fals 
sostre que permeti cobrir les connexions hidràuliques per tal de millorar la 
integració arquitectònica i protegir la pròpia instal·lació.  

 
Lot 2- Campdevànol: Adjudicar el Lot 2 a l’empresa MATEU NIERGA SL (CIF 
B17911934), per un import de 156.406,25 euros, més 32.845,31 euros en concepte 
d’IVA, totalitzant 189.251,56 euros. En conformitat amb la oferta presentada i amb el 
detall següent: 
 
Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 2.311,07 euros, més 485,32 euros 
en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 2.796,39 euros anuals. Essent el 
preu unitari màxim 0,02769 €/KWH sense IVA ( 0,03350 €/kwH amb IVA). 
Prestació 1b Gestió energètica integral: 1.308,42 €/any, més 274,77 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 1.583,19 €/any.  
Prestació 2 Manteniment preventiu: 969,20 €/any, més 203,53 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 1.172,73 €/any. 
P3 Manteniment correctiu i garantia total: 823,82 €/any, més 173,00 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 996,82 €/any.  



 
   
 
 

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

 

59

Prestació P4: 129.343,70 euros, més 27.162,18 euros en concepte d’IVA, totalitzant 
un preu de 156.505,88 euros.  
Millores ofertades:   

Reducció de l’impacte ambiental en el funcionament de la instal·lació. Menor 
petjada de carboni en el transport de biomassa.  

 
Lot 3- Cassà de la Selva: Adjudicar el Lot 3 a l’empresa WATT ENERGIA SL  (CIF 
B25727322), per un  import de 235.400,91 euros, més 49.434,19 euros en concepte 
d’IVA, totalitzant 284.835,11 euros. En conformitat amb la oferta presentada i amb el 
detall següent: 
 
Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 13.866,85 euros, més 2.912,04 
euros en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 16.778,89 euros anuals. 
Essent el preu unitari màxim 0,02536 €/KWH sense IVA ( 0,03069 €/kwH amb IVA). 
Prestació 1b Gestió energètica integral: 3.315,12 €/any, més 696,18 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 4.011,30 €/any.  
Prestació 2 Manteniment preventiu: 959,64 €/any, més 201,52 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 1.161,16 €/any. 
P3 Manteniment correctiu i garantia total: 785,16 €/any, més 164,88 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 950,04 €/any.  
Prestació P4: 140.767,06 euros, més 29.561,08 euros en concepte d’IVA, totalitzant 
un preu de 170.328,14 euros.  
Millores ofertades:   

Reducció de l’impacte ambiental en el funcionament de la instal·lació. Menor 
petjada de carboni en el desplaçament dels serveis tècnics.  
Reducció de l’impacte ambiental en el funcionament de la instal·lació. Menor 
petjada de carboni en el transport.  
Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació mitjançant l’optimització del 
sistema solar existent que està previst connectar a la sala de calderes de 
biomassa a reduir les emissions de CO2 del sistema global  
Millores de difusió del funcionament de la instal·lació per al foment de les 
energies renovables i l’educació ambiental 

 
Lot 4- Fontanals de Cerdanya: Adjudicar el Lot 4 a l’empresa 2DDOS CALOR & 
ENERGIA SL (CIF B55102883), per un import de 92.031,62 euros, més 19.326,64 
euros en concepte d’IVA, totalitzant 111.358,26 euros. En conformitat amb la oferta 
presentada i amb el detall següent: 
 
Prestació 1b Gestió energètica integral: 134,24 €/any, més 28,19 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 162,42 €/any.  
Prestació 2 Manteniment preventiu: 894,90 €/any, més 187,93 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 1.082,83 €/any. 
Prestació 3 Manteniment correctiu i garantia total: 805,41 €/any, més 169,14 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 974,55 €/any.  
Prestació P4: 82.858,90 euros, més 17.400,37 euros en concepte d’IVA, totalitzant un 
import de 100.259,27 euros.  
Millores ofertades:   

Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant la implantació d’un 
sistema de gestió energètica de la instal·lació que permeti una gestió i control 
més acurada de la instal·lació.  
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Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant el revestiment 
superficial exterior del mòdul de la caldera i sitja per tal de millorar la integració 
arquitectònica i la protecció a la intempèrie del sistema.  
Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació mitjançant l’optimització del 
sistema solar existent que està previst connectar a la sala de calderes de 
biomassa per reduir les emissions de CO2 del sistema global.  
Millora de difusió del funcionament de la instal·lació per al foment de les 
energies renovables i l’educació ambiental.  

 
Lot 5- La Jonquera: Adjudicar el Lot 5 a l’empresa TONDO ENERGIA SL (CIF 
B64217425), per import de 206.738,61 euros, més 43.415,11 euros en concepte 
d’IVA, totalitzant 250.153,72 euros. En conformitat amb la oferta presentada i amb el 
detall següent: 
 
Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 2.857,36 euros, més 600,05 euros 
en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 3.457,41 euros anuals. Essent el 
preu unitari màxim 0,02769 €/KWH sense IVA ( 0,03350 €/kwH amb IVA). 
Prestació 1b Gestió energètica integral: 3.373,46 €/any, més 708,43 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 4.081,88 €/any.  
Prestació 2 Manteniment preventiu: 916,70 €/any, més 192,51 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 1.109,21 €/any (IVA inclòs). 
P3 Manteniment correctiu i garantia total: 825,03 €/any, més 173,26 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 998,29 €/any.  
Prestació P4: 166.875,88 euros, més 35.043,93 euros en concepte d’IVA, totalitzant 
un preu de 201.919,81 euros.  
Millores ofertades:   

Reducció de l’impacte ambiental en el funcionament de la instal·lació. Menor 
petjada de carboni en el desplaçament dels serveis tècnics.  
Millora de difusió del funcionament de la instal·lació per al foment de les 
energies renovables i l’educació ambiental.  

 
Lot 6- Sant Hilari Sacalm: Adjudicar el Lot 6 a l’empresa ENERGRUP BIO 
RENOVABLES SL (CIF B64448947), per import de 182.218,43 euros, més 38.265,87 
euros en concepte d’IVA, totalitzant un preu de 220.484,30 euros. En conformitat amb 
la oferta presentada i amb el detall següent: 
 
Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 5.133,91 euros, més 1.078,12 euros 
en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 6.212,03 euros anuals. Essent el 
preu unitari màxim 0,02769 €/KWH sense IVA ( 0,03350 €/kwH amb IVA). 
Prestació 1b Gestió energètica integral: 1.120,00 €/any, més 235,20 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 1.355,20 €/any.  
Prestació 2 Manteniment preventiu: 800,00 €/any, més 168,00 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 968,00 €/any. 
P3 Manteniment correctiu i garantia total: 720 €/any, més 151,20 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 871,20 €/any.  
Prestació P4: 143.348,88 euros, més 30.103,26 euros en concepte d’IVA, totalitzant 
un preu de 173.452,14 euros.  
Millores ofertades:   

Reducció de l’impacte ambiental en el funcionament de la instal·lació. Menor 
petjada de carboni en el desplaçament del serveis tècnics.  
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Reducció de l’impacte ambiental en el funcionament de la instal·lació. Menor 
petjada de carboni en el transport.  
Augment de la qualitat tècnica de la regulació i control de la instal·lació 
mitjançant la instal·lació d’un sistema de control que optimitzi la regulació del 
circuit d’impulsió de la instal·lació.  
Millora de difusió del funcionament de la instal·lació per a foment de les 
energies renovables i l’educació ambiental.  

 
Lot 7- Santa Coloma de Farners: Adjudicar el Lot 7 a l’empresa COMET MARTÍNEZ 
BOIX SL (CIF B59950964), per un import de 222.593,36 euros, més 46.744,60 euros 
en concepte d’IVA, totalitzant un preu de 269.337,96 euros. En conformitat amb la 
oferta presentada i amb el detall següent: 
 
Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 7.473,48 euros, més 1.569,43 euros 
en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 9.042,91 euros anuals. Essent el 
preu unitari màxim 0,02538 €/KWH sense IVA ( 0,03071 €/kwH amb IVA). 
Prestació 1b Gestió energètica integral: 2.271,45 €/any, més 477,00 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 2.748,45 €/any.  
Prestació 2 Manteniment preventiu: 797,00 €/any, més 167,37 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de  964,37 €/any. 
P3 Manteniment correctiu i garantia total: 717,30 €/any, 150,63 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 867,93 €/any.  
Prestació P4: 166.297,22 euros, més 34.922,42 euros en concepte d’IVA, totalitzant 
un preu de 201.219,64 euros.  
Millores ofertades:   

Reducció de l’impacte ambiental en el funcionament de la instal·lació. Menor 
petjada de carboni en el desplaçament dels serveis tècnics.  
Reducció de l’impacte ambiental en el funcionament de la instal·lació. Menor 
petjada de carboni en el transport.  
Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació mitjançant l’optimització de la 
regulació i control de la instal·lació mitjançant la instal·lació d’una vàlvula 
barrejadora.  
Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació mitjançant l’optimització de la 
regulació de la temperatura interior a partir de la instal·lació de capçals 
termostàtiques en els emissors terminals.  
Millora de difusió del funcionament de la instal·lació per al foment de les 
energies renovables i l’educació ambiental.  

 
Lot 8 -  Vilobí d’Onyar: Adjudicar el Lot 8 a l’empresa 2DDOS CALOR & ENERGIA SL 
(CIF B55102883), per un import de 175.076,45 euros, més 36.766,05 euros en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 211.842,50 euros. En conformitat amb la oferta 
presentada i amb el detall següent: 
 
Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica:  2.232,76 euros, més 468,88 euros 
en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 2.701,64 euros anuals. Essent el 
preu unitari màxim 0,03009 €/KWH sense IVA ( 0,03640 €/kwH amb IVA). 
Prestació 1b Gestió energètica integral: 2.267,76 €/any, més 476,23 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 2.743,99 €/any.  
Prestació 2 Manteniment preventiu: 944,90 €/any, més 198,43 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 1.143,33 €/any. 
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P3 Manteniment correctiu i garantia total: 850,41 €/any, més 178,59 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 1.029,00 €/any.  
Prestació P4: 143.597,29 euros, més 30.155,43 euros en concepte d’IVA, totalitzant 
un preu de 173.752,73 euros.  
Millores ofertades:   

Reducció de l’impacte ambiental en el funcionament de la instal·lació. Menor 
petjada de carboni en el desplaçament dels serveis tècnics.  
Reducció de l’impacte ambiental en el funcionament de la instal·lació. Menor 
petjada de carboni en el transport.  
Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant la implantació d’un 
sistema de gestió energètica de la instal·lació que permeti una gestió i control 
més acurada de la mateixa.  
Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant el revestiment 
superficial de l’exterior del mòdul de la caldera i sitja per tal de millorar la 
integració arquitectònica i la protecció a l’ intempèrie del sistema.  
Millores tècniques de sectorització en el circuit interior de l’escola que està 
previst connectar a la sala de calderes de biomassa per a reduir les emissions 
de CO2 del sistema global.  
Millora de difusió del funcionament de la instal·lació per al foment de les 
energies renovables i l’educació ambiental.  

 
Tercer. Disposar la imputació de la despesa corresponent a la prestació P4, per un 
import total de 1.279.684,05 €, amb el detall següent per lots:  
 

Lot Anualitat  Aplicació Import total 
(IVA inclòs) Tercer 

1 2018 320.1720.62300 102.246,44 Visió Solar, SL (energies 
Renovables) 

2 2018 320.1720.62300 156.505,88 Mateu Nierga, SL 

3 2018 320.1720.62300 170.328,14 Watt Energia, SL 

4 2018 320.1720.62300 100.259,27 2Dos Calor & Energia, SL 

5 2018 320.1720.62300 201.919,81 Tondo Energia, SL 

6 2018 320.1720.62300 173.452,14 Energrup bio Renovables,  SL 

7 2018 320.1720.62300 201.219,64 Comet Martinez Boix, SL 

8 2018 320.1720.62300 173.752,73 2Dos Calor & Energia, SL 

   1.279.684,05  

 
Quart. Anul·lar el saldo sobrant de la despesa autoritzada inicialment amb càrrec a 
l’aplicació 320.1720.62300, corresponent a la prestació P4, per import de 192.942,77 
€. 
 
Cinquè. Nomenar com a responsable del contracte l’enginyera en eficiència 
energètica de Medi Ambient, la senyora Remei Aldrich Tomàs, d’acord amb l’article 
62 de la LCSP. 
 
Sisè. Requerir a l’empresa adjudicatària perquè dins dels cinc dies següents a la 
finalització del termini de quinze (15) dies hàbils a partir del dia següent al de la 
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notificació d'aquesta resolució, concorrin a la signatura del corresponent contracte. 
 
Seté. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el 
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en 
el perfil del contractant de la Diputació de Girona.  
 
Vuitè. Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant de la Diputació de 
Girona i al Diari Oficial de la Unió Europea.  
 
Novè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
9. PLE116/000049/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Area Promoció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovació 
de la rectificació de l'inventari general de la Dip utació de Girona a 31 de 
desembre de 2017 (Exp. 2018/735) 

 
“La Presidència de la Diputació va incoar, per decret de 6 de febrer de 2018, 
expedient per a la rectificació de l’Inventari general a data 31 de desembre de 2017. 
 
El procediment de rectificació d’inventari es fonamenta en els articles 222 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -
LMRLC) i 100 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 
336/1988, de 17 d’octubre –RP-), que disposen l’obligació de dur un inventari general 
consolidat dels seus béns i drets i drets, format alhora per l’agregació de diferents 
inventaris parcials. 
 
La rectificació de l’inventari té caràcter anual, sens perjudici de l’obligació de 
mantenir-lo actualitzat a mesura que es produeixen els actes o fets susceptibles 
d’alterar-ne la composició (arts. 102.1 RP i 222.2 LMRLC). 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació, comprovació, i rectificació anual de l’inventari és 
el ple de la corporació.  
 
Per la seva banda els òrgans de govern dels organismes autònoms dependents han 
de dur separadament els seus inventaris i fer-los aprovar pels respectius òrgans de 
govern prèviament a l’aprovació definitiva pel Ple (art. 105.2 RP). 
 
Un cop aprovat l’inventari s’haurà de trametre còpia al departament de Governació de 
la Generalitat (art. 105.3 RP) i a la Subdelegació del Govern a la demarcació de 
Girona. 
 
El servei de Patrimoni ha dut a terme les tasques corresponents de comprovació, 
informació i documentació de l’inventari de la Diputació.  
 
Per la seva banda els diferents organismes autònoms de la Diputació (XALOC, 
Dipsalut i Conservatori de Música) han procedit prèviament a l’aprovació dels seus 
respectius inventaris a data 31 de desembre de 2017 per part dels seus Consells 
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rectors i han elevat la proposta al Ple per a que siguin aprovats definitivament i 
integrats a l’inventari general de la Corporació. Així el Consell Rector del XALOC va 
adoptar l’acord en data 3 d’abril de 2018; el de Dipsalut ho va aprovar en data 15 de 
maig de 2018 i el del Conservatori de Música de Girona el 19 de juny de 2018. 
 
En virtut de l’anterior, vist l’informe emès pel Servei de Patrimoni, la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i eleva al Ple la proposta d’acord següent: 
 
Primer. APROVAR la rectificació de l’inventari de béns i drets de la Diputació de 
Girona, i actualitzar-lo a 31 de desembre de 2017 amb el següent resum per epígrafs, 
classificacions, comptes d’immobilitzat i situació patrimonial: 

a)Resum per epígrafs 

 

b)Resum per classificacions 
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c)Resum per comptes d’immobilitzat 

 

d)Resum per situacions patrimonials, classificacion s i comptes d’immobilitzat 
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Segon. APROVAR la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’organisme autònom 
XALOC –Xarxa local de municipis, i actualitzar-lo a 31 de desembre de 2017 amb les 
dades en detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per epígrafs, 
classificacions i comptes d’immobilitzat i situació patrimonial 

 
a)Resum per epígrafs 

 

b)Resum per classificacions 

c) 
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d)Resum per comptes d’immobilitzat 

 

e)Resum per situacions patrimonials, classificacion s i comptes d’immobilitzat 
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Tercer. APROVAR la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’organisme autònom 
de Salut pública de la Diputació de Girona –DIPSALUT- i actualitzar-lo a 31 de 
desembre de 2017 amb les dades en detall que consten a l’expedient i amb el 
següent resum per epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat i situació 
patrimonial 
 

a)Resum per epígrafs 

 

b)Resum per classificacions 
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c)Resum per comptes d’immobilitzat 

 

d)Resum per situacions patrimonials, classificacion s i comptes d’immobilitzat 
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Quart. APROVAR la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’organisme autònom 
Conservatori de Música de Girona “Isaac Albéniz” i actualitzar-lo a 31 de desembre de 
2017 amb les dades en detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per 
epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat i situació patrimonial 
 

a)Resum per epígrafs 

 

b)Resum per classificacions 
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c)Resum per comptes d’immobilitzat 

 

d)Resum per situacions patrimonials, classificacion s i comptes d’immobilitzat 
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Cinquè. REMETRE còpia d’aquest acord al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona.” 
 
El president senyor Miquel Noguer comenta que aquest punt és l’aprovació de la 
rectificació de l’inventari general de la Diputació de Girona, 31 de desembre del 2017. 
Aquí fem un acte de fe. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta que el grup de la CUP en aquest punt 
ens abstindrem, perquè no tenim perquè compartir tot l’inventari de la Diputació ni els 
motius que han portat a comprar-lo, i, per tant, creiem que el més just és que ens 
abstinguem. 
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
10. PLE116/000052/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. E con., Admin. i 

Hisenda ; Recursos Humans (012): Aprovació de l'actualitzaci ó de l'1'75% 
del complement específic i de les retribucions dels  empleats públics de la 
Diputació de Girona pel 2018 (Exp. 2018/7069) 

 

“Per acord de Ple de la Diputació de Girona de data 21 de novembre de 2017 (Exp. 
2017/8640) es va aprovar la Relació de Llocs de Treball i la plantilla del personal 
laboral i funcionari de la Corporació per al 2018. Els annexos corresponents a aquest 
acord es van publicar al BOP núm. 17 de 24 de gener de 2018, i al DOGC núm.7549 
d’1 de febrer de 2018.  

En la part expositiva d’aquest acord de Ple de 21 de novembre de 2017 ja es va 
avançar que en el context polític d’aquell moment es feia difícil conèixer quin seria 
l’increment previst per a les retribucions del personal del sector públic durant l’exercici 
pressupostari 2018. Això no obstant, i actuant amb criteris de prudència, es va crear 
un fons de contingència a compte de l’augment previsible de les retribucions dels 
empleats públics per al 2018, que es va calcular en un 1,50% respecte de les 
retribucions vigents al 2017, un cop aprovada la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat pel 2017. L’import del fons de contingència aprovat 
va ser de 262.200,26 euros.  

Amb data 4 de juliol de 2018 s’ha publicat al BOE la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2018, i en el seu article 18.2 es preveu que 
durant el 2018 les retribucions del personal al servei del sector públic podran 
experimentar un increment global superior al 1,5 % respecte de les vigents a 31 de 
desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat  per als dos períodes de comparació, 
tant pel que respecta a efectius de personal com a la seva antiguitat.  

L’article 18.5 i l’article 22 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2018 
actualitzen amb un increment del 1,5% els imports mensuals i corresponents a les 
pagues extraordinàries de juny i desembre dels complements retributius de sou, 
trienni i nivell de destí dels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública (en tant no 
s’aprovin les lleis de desenvolupament del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic). Atès que els funcionaris de l’administració local estan dins d’aquest 
àmbit d’aplicació, els nous imports de sou, nivell de destí i triennis de l’article 18.5 i 22 
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de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2018 resulten d’aplicació immediata 
per al personal funcionari de la Diputació de Girona.  

Per tant, la previsió d’increment d’un 1,5% de les retribucions del personal funcionari 
està referit a la resta de conceptes retributius, que són el complement específic, i si 
escau, el complement de productivitat. Com a retribució fixa i periòdica, l’import del 
complement específic ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació, segons l’article 
33.1.f) de la Llei de Bases de Règim Local, ja que és l’òrgan competent per aprovar i 
modificar la relació de llocs de treball del personal de l’entitat.  

En relació al personal laboral de la Diputació de Girona, l’article 18.4 de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2018 estableix que la massa salarial del 
personal laboral s’incrementarà en el percentatge màxim d’un 1,5%  respecte del 
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades en l’any anterior, en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació. D’entre els complements 
extrasalarials s’exclouen algunes percepcions que no tenen caràcter retributiu, sinó 
que tenen caràcter indemnitzatori o corresponen a prestacions de Seguretat Social. 
Aquesta redacció de la llei de pressupostos de l’Estat és coherent amb la llibertat 
d’establiment d’una estructura salarial pròpia per al personal laboral, d’acord els 
principis que regeixen en el règim laboral. A la pràctica, l’estructura retributiva del 
personal laboral de les Administracions Públiques és  negociada col·lectivament.  

L’article 25 del Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Girona 
vigent actualment estableix que el personal laboral de la Corporació tindrà la mateixa 
estructura de complements salarials que el personal funcionari (sou, triennis, pagues 
extraordinàries, complement de destí, complement específic i productivitat). Per tant, 
respecte del personal laboral de la Diputació de Girona l’import del seu sou, triennis i 
nivell de destí serà el fixat als articles 18.5 i 22 de la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat, tant en còmput mensual com en els pagues extraordinàries, i el seu 
complement específic i productivitat s’incrementarà en un 1,5% respecte de la 
quantitat vigent a 31 de desembre de 2017, en els mateixos termes que hem vist per 
al personal funcionari.  

Cal dir que l’article 18.4 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat estableix que 
les despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment 
durant el 2018, respecte de les del 2017.  

Cal dir que el personal eventual de confiança o assessorament especial de la plantilla 
de personal de la Diputació de Girona es regeix, segons l’article 12.5 del Text Refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel mateix règim de condicions de 
treball que sigui d’aplicació als funcionaris de carrera, en allò que sigui adequat a la 
seva naturalesa i condició. Atès que tenen la consideració d’empleats públics, també 
experimentaran un increment de les seves retribucions, idèntic al dels funcionaris, 
respecte de les seves retribucions vigents a 31 de desembre de 2017.  

Els anteriors increments del 1,5% de les retribucions dels empleats públics tenen 
efectes jurídics i econòmics des del dia 1 de gener de 2018, tal com es dedueix de la 
redacció dels articles 18.2 i 18.4 de la pròpia Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
del 2018, tant respecte de les retribucions bàsiques com complementàries,  ja que la 
referència temporal respecte dels increments retributius és per a tot l’any 2018. Per 
tant, la Diputació de Girona haurà de fer efectius els endarreriments generats per 
aquesta modificació normativa, amb efectes des del dia 1 de gener de 2018, tant aviat 
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com resulti possible, i sempre que existeixi el crèdit adequat i suficient per a fer-los 
efectius. A aquests efectes, es recorda que prèviament caldrà realitzar la modificació 
pressupostària que correspongui per utilitzar, si escau, el fons de contingència que es 
va preveure en el pressupost general de la Diputació de Girona pel 2018 per finançar 
aquest eventual increment de les retribucions. 

També cal fer esment que l’apartat segon de l’article 18.2 de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat preveu un altre increment addicional de les retribucions de tot el 
personal del sector públic, en un 0,25% respecte de les vigents a 31 de desembre de 
2017, amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2018. Aquest increment s’ha adoptat 
per acord exprés del Consell de Ministres que serà traslladat a la FEMP (Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies). Per tant, es podrà aplicar i fer efectiu aquest 
increment addicional del 0,25%. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple la proposta d’acord 
següent: 
 
Primer. Actualitzar en un 1,75% els imports del complement específic del personal 
laboral i funcionari de la Diputació de Girona que consta en la Relació de Llocs de 
Treball vigents a 31 de desembre de 2017, d’acord amb la sessió de Ple de 21 de 
novembre de 2017. Aquest acord es realitza en aplicació de l’article 18.2 i 18.4 de la 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2018. Els efectes 
econòmics d’aquest increment retributiu seran des del dia 1 de gener de 2018, en 
relació al primer 1,50% d’increment del complement específic, i des del dia 1 de juliol 
de 2018, respecte al 0,25% d’increment restant del complement específic.  

Segon. Els imports dels conceptes salarials de sou, nivell de destí i triennis del 
personal funcionari i laboral de la Diputació de Girona, tant en còmput mensual com 
en les dues pagues extraordinàries de juny i desembre, seran els que es preveuen en 
els articles 18.5 i 22 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2018, amb 
efectes des del dia 1 de gener de 2018. El complement de productivitat de tot el 
personal experimentarà el mateix increment del 1,5% respecte dels imports vigents a 
31 de desembre de 2017.  

Tercer. Les retribucions del personal eventual de confiança o assessorament especial 
de la Diputació de Girona, que es regeix per l’article 12 del Text Refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic també experimentaran un increment del 1,75% respecte de 
les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’equivalència amb la resta 
d’empleats públics, i amb efectes des del dia 1 de gener de 2018 en relació al primer 
1,50%, i amb efectes des del dia 1 de juliol de 2018, respecte al 0,25% d’increment 
restant.” 

 
El president senyor Miquel Noguer comenta que el punt desè és l’aprovació de 
l’actualització de l’1,75% del complement específic de les retribucions dels empleats 
públics de la Diputació de Girona. Primer han fet la modificació per posar-hi els 
diners, diguem, i ara aprovaríem l’aplicació d’aquest 1,75. %. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta que ja en vam parlar a la Comissió i 
vostè m’ho va aclarir, però com que en el text diu, literalment, que el personal de 
confiança, assessorament especial, l’1,75% amb efectes des del dia 1 de gener de 
2018, a nosaltres ens continua creant dubtes, de que nosaltres havíem entès que pel 
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personal d’assessorament i tot, com per tothom, l’1,75% és des de l’1 de juliol, és 1 i 
mig fins l’1 de gener i l’1 de juliol, 1,75%, no? Això és el que havíem entès. Llavors, el 
text diu “amb l’1,75% a efectes des de l’1 de gener de 2018”. No sé si és un error, 
perquè quan ho vam preguntar ens van deixar clar que no era que els assessors 
serien diferents a la resta de treballadors, per tant, no sé si s’ha d’aclarir.  
El president senyor Noguer respon que no pot ser-ho, és a dir, és igual que els 
treballadors. De fet, són treballadors de la casa. 1 i mig, 1 de gener – 30 de juny, 1,75, 
1 de juliol – 31 de desembre. Si hi ha algun error, es rectificarà.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
11. PLE116/000062/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. E con., Admin. i 

Hisenda ; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per div ersos  ens  
de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 
(Exp. 2018/7215) 

 
La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació, 
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen 
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals 
de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de 
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan 
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
de la Comunitat Autònoma.  
 
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari dels ajuntaments que es 
relacionen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que 
s’especifiquen: 
 
AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECTUTIU DE: 

•Expedients sancionadors per infraccions a la normativa en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 

Plenari: 23/07/2018  
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
15 d’abril de 2014 i formalitzada en conveni subscrit en data 16 de maig de 2014 i 
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esmena l’acord de delegació de data 2 de juny de 2014 quant la matèria 
sancionadora delegada. 
 
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de sorolls i 
vibracions. 

•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos  

•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de protecció 
dels animals. 

•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de convivència i 
seguretat ciutadana. 

•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de residus. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de mercats. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de servei de 

taxis. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria d’ús de les 

platges. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de d’ús privatiu 

comercial de la via pública per ocupació temporal. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria d’horts 

ecològics. 
Data del plenari: 11/07/2018 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
18 de febrer de 2014 i formalitzada en conveni subscrit en data 11 de març de 2014. 
 
AJUNTAMENT DE PORTBOU 
Potestat sancionadora i revisió dels actes administratius, en els termes que 
s’indiquen a l’acord del Ple de l’Ajuntament de 31 de maig de 2018: 

•Expedients sancionadors per infracció a la normativa de trànsit viari urbà. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de seguretat 

ciutadana. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de residus. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de gossos 

considerats potencialment perillosos. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de protecció 

d’animals. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de seguretat 

ciutadana i convivència. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de sorolls. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria d’urbanisme. 

Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria d’espectacles 
públics i activitats recreatives 

 
AJUNTAMENT DE FORTIÀ 
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE: 

•Multes coercitives 
•Costes judicials 
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Data del Plenari: 28/06/2018 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 25 d’octubre de 2015 i formalitzada en conveni subscrit en data 19 de 
novembre de 2015. 
 
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb els termes que quedin concretats 
en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan 
es tracti d’una nova delegació, i de conformitat amb el que s’estableix en el Pla de 
Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals vigent 
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement. 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
El president senyor Miquel Noguer comenta que passem a la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, amb els punts 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18, que tots són aprovacions de 
convenis per les instal·lacions de les calderes de biomassa, hem dit. Només hi hauria 
el 17 i el 18, que són els ajuntament de Darnius i de Mieres, que s’hauria de ratificar 
la urgència, i els podríem fer tots de cop. Estarien d’acord, primer, en ratificar la 
urgència d’aquests dos punts? Sí? Un cop ratificada la urgència dels dos punts, la 
senyora Maria Àngels Planas, podria fer els set punts. Si els sembla bé que els votem 
tots, perquè tots són el mateix.  
La diputada delegada de Programes Europeus senyora Maria Àngels Planas pren la 
paraula i comenta que ho vam explicar a la Comissió, moltes gràcies, president. Bé, 
aquí portem l’aprovació dels convenis que s’ha fet amb els diferents ajuntaments per 
a la instal·lació d’una caldera de biomassa per la xarxa de calor en el marc de les 
subvencions del FEDER, i la Diputació, sabeu que un 50% és FEDER, un 25% 
Diputació i un altre 25% dels ajuntaments. I tal com estipulen els convenis, la 
Diputació licitarà totes les prestacions, el subministrament d’estella forestal, la gestió 
d’energia integral, el manteniment de la caldera, la garantia de la caldera, i que 
aquestes prestacions, que les adjudica la Diputació, però qui les pagarà serà 
l’ajuntament, i que la durada del contracte en aquest cas, és de 5 anys. 
 
12. PLE116/000022/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l'ajuntament 
d'Aiguaviva pel cofinançament i les condicions d'ex ecució i lliurament de 
la  instal·lació d'una caldera de biomassa. (Exp.20 16/922) 

 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de calor, presentat per l’ajuntament d’Aiguaviva, en els termes 
següents: 
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Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 18.599,89 €. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament d’Aiguaviva. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament d’Aiguaviva pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de 
l’ instal·lació d’una caldera de biomassa a les escoles noves i velles municipals, el 
literal del qual diu: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PEL COFINANÇAMENT  I  LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE 
BIOMASSA  A LES ESCOLES NOVES I VELLES MUNICIPALS 
Reunits  
 .........          , president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la 
Diputació del dia   ......            , amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 
Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori 
i Nouvilas, i facultat per l’acord de Ple de la Diputació de Girona del 
dia............................ 
Joaquim Mateu i Bosch, alcalde d’Aiguaviva, per elecció del Ple de l’Ajuntament, del 
dia 13 de juny de 2015, amb domicili Plaça Constitucional, 1, Aiguaviva i NIF  
P1700200G. 
Antecedents 

1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 

Exp.  Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 
% despesa 

elegible) 

SP/83 AIGUAVIVA P1700200G 10,41 45.011,72 37.199,77 9.299,94 
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s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge . 

2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 
bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de 
projecte dels Ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a 
la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
l’Ajuntament d’Aiguaviva va presentar el projecte d’ instal·lació d’una caldera 
de biomassa a les escoles noves i velles d’Aiguaviva. 

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 
que es selecciona i es cofinança el següent projecte: 

 

 
5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 

subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
18.599,89 €. 

7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible). 

8.Vist que el municipi va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència 
Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa 
Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona 
el 26 de maig de 2015. Aquest Pla de Serveis s'emmarca en el programa 
BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut 
finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea 
Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 64978.  

9.Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la 
memòria de l’operació Bebiomassgi per tal d’obtenir major impacte al territori 
des del punt de vista de la competitivitat, creació de llocs de treball i 
creixement de la UE combinant fons FEDER i fons del programa europeu 
Horizon 2020. 

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa elegible 
(€) (sense IVA i 

aplicant, si escau, 
la base 7.4; topall 

de l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 

despesa elegible) 

SP/83 
2016/922 

AIGUAVIVA P1700200G 10,41 45.011,72 37.199,77 9.299,94 
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10.Vist que la memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es 
duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum 
tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric. 

11.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions:  

Prestació P1 – Gestió energètica:  
P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles 
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o 
altres combustibles bio màssics) i gestió del subministrament de 
combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis 
inclosos en l’abast d’aquesta licitació, control de qualitat, quantitat, ús, i 
garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa. 
P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les 
actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el 
10% elèctric i el 5%  tèrmic. 
Prestació P2- Manteniment preventiu: 
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja 
de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components, així com 
aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions 
i de tots els seus components al valor inicial. 
També es durà a terme el manteniment normatiu i preventiu de les 
calderes de combustibles no renovables instal·lades en cada un dels 
centres on es subministra energia tèrmica per tal que entrin en 
funcionament de forma automàtica (en funció del projecte) en cas de 
fallada de la caldera de biomassa. 
Prestació P3 – Manteniment correctiu i Garantia Total: 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les 
instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la 
modalitat de Garantia Total. 
Prestació P4 – Subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor:  
Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa amb les 
característiques especificades en el projecte executiu. 

12.Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa 
de calor, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el punt 
anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació 
conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2, P3 i P4. La Diputació de 
Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per 
compte propi i per compte de l’Ajuntament conveniat. Per tant, redactarà i 
aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el contracte com un tot únic i 
indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura legal de l’esmentada 
previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en relació a l’article 25 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

13.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:  
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PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor pres-
supostat 

base imposable 
Unitats 

Preus 
anuals IVA 

exclòs 
€/any 

Preus 
anuals IVA 
inclòs €/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,04453 €/kWh 1.979,34 2.395,00 

P1 b Gestió energètica 450,00 €/any 450,00 544,50 

P2 Manteniment preventiu 700,00 €/any 700,00 847,00 

P3 Manteniment correctiu i 
garantia total 550,00 €/any 550,00 665,50 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 3.679,34 4.452,00 

 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestació a càrrec de la 
Diputació de Girona 

Valor pressupostat base 
imposable  €    (IVA exclòs) Cost € (IVA inclòs) 

P4 

Obres d’adequació i                   
d’ instal·lació d’una caldera 
de biomassa a de biomassa 
a les escoles noves i velles 
d’Aiguaviva 

37.199,77 45.011,72 

 
NOTA: El valor de P1a és el resultat del preu unitari tèrmic (€/kWh) pel consum mitjà 
tèrmic disponible (kWh) dels últims 3 anys, aplicant un rendiment de les calderes 
existents del 80%. 
 

14.Vist que el consum energètic dels edi 
 

Edifici Tipologia de consum 2014 2015 2016 Mitjana de 
consum 

Escola nova Consum elèctric kWh 2.939 3.146 6.323 4.136 

Escola vella Consum tèrmic kWh 16.145 13.665 8.811 12.874 

TOTAL Consum elèctric kWh 19.084 16.811 15.134 17.010 

Escola nova Consum tèrmic fòssil kWh 33.320 26.990 16.510 25.607 

Escola vella Consum tèrmic fòssil kWh (*) 33.468 28.328 18.265 26.687 

TOTAL Consum tèrmic fòssil kWh 66.788 55.318 34.775 52.294 

 
(*) Càlcul estimatiu del consum tèrmic respecte al projecte executiu perquè s’utilitza 
electricitat per calefactar. 
 

15.Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la 
direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la 
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres 
d’instal·lació i posada en funcionament de la prestació núm. 4 per mitjà d’un 
contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El cost estimat és el 
recollit en la taula següent: 
 

PRESTACIONS CONTRACTE 
Valor pres-

supostat 
base 

Unitats Preu  € 
(IVA exclòs)  

Preu  € 
 (IVA inclòs)  
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imposable 

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i 
direcció tècnica de les obres estimada 
d’instal·lació d’una caldera de biomassa a les 
escoles noves i velles d’Aiguaviva 

3.000,00 1 3.000,00 3.630,00 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 

a)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 
caldera de biomassa per les escoles noves i velles  (prestació núm. 4) 
d’Aiguaviva, abans de l’inici del procediment de contractació conjunta 
esporàdica. 

c)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 1, 2 i 3. 

d)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el 
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació 
núm. 4. 

e)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i 
més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els 
articles 109.5 i 316.5 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2 i P3 que 
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
Taula 1 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions energètiques 
a càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base imposable 
Unitats 

Preus anuals 
IVA exclòs 

€/any 

Preus anuals 
IVA inclòs 

€/any 

P1 a 
Subministrament 
d’energia 0,04453 €/kWh 1.979,34 2.395,00 

P1 b Gestió energètica 450,00 €/any 450,00 544,50 

P2 Manteniment preventiu 700,00 €/any 700,00 847,00 

P3 
Manteniment correctiu i 
garantia total 550,00 €/any 550,00 665,50 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 3.679,34 4.452,00 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 
Taula 2 
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PROJECTE (Prestació 4) TOTAL 

Instal·lació d’una caldera de biomassa a les escoles noves i 
velles d’Aiguaviva 45.011,72 € 

TOTAL DESPESES 45.011,72 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 18.599,89 € 

Ajuntament 17.111,89 € 

Diputació de Girona 9.299,94 € 

TOTAL 45.011,72 € 

A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i de la instal·lació (prestació núm. 4), el seu valor 
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 
Taula 3 

Direcció d’obres TOTAL 

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i direcció tècnica de les 
obres d’adequació i d’ instal·lació d’una caldera de biomassa a 
les escoles noves i velles d’Aiguaviva 

3.630,00 € 

TOTAL DESPESES 3.630,00 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

Ajuntament 3.630,00 € 

TOTAL 3.630,00 € 

 
El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, un estalvi del 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum 
elèctric (prestació P1). El procediment de mesura i verificació d’aquest estalvi anirà a 
càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un informe anual. L’Ajuntament haurà 
de facilitar les factures i/o registres de consums corresponents al consum elèctric i 
tèrmic anuals a la Diputació de Girona. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2 i P3 
i la part corresponent de la P4) i la derivada de la direcció de les obres (taula 3), en 
els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal 
d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el 
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeix una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
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L’ajuntament d’Aiguaviva es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament 
(UE) 1303/2013. 
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2 i P3 directament a l’empresa 
adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de 
Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de la 
cerificació final d’obra, l’Ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona la 
quantitat corresponent a aquesta certificació final que li correspongui pagar en virtut 
dels pactes primer i segon d’aquest conveni. 
Pel que fa al cost de la direcció de les obres, recollit en la taula 3, l’Ajuntament 
l’abonarà a la Diputació de Girona en el mateix moment que realitzi el pagament de la 
prestació núm. 4. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys i edificis i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat. 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona 
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
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La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus. Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un 
membre de cadascun dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte 
revisar i garantir la correcta execució del projecte segons s’estableix en les presents 
clàusules. També tindrà com a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del 
conveni. Aquesta Comissió no tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho 
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest 
conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és pels anys 2018-2022.   
El conveni es prorrogarà al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període màxim 
de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart,  i sempre 
que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

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

se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
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Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes 
de control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la 
despesa certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada 
administració, d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec 
d’aquests nova obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en 
els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que se’n pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i el municipi 
d’Aiguaviva, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per 
resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.” 
 
SEGON. Facultar al president per dur a terme correccions posteriors d’errades 
materials i aritmètiques i modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de 
celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa de 9.299,94 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320172062301. Inversió en calderes, xarxes de calor – Fase 2 de l'anualitat de 2019, 
condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici pressupostari de 2019. 
 
QUART. Traslladar aquest acord l’ajuntament d’Aiguaviva i a la Intervenció de la 
Corporació. 
 
13. PLE116/000020/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l'ajuntament de 
Caldes de Malavella per la instal·lació d'una calde ra de biomassa. (Exp. 
2016/964) 

 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de calor, presentat per l’ajuntament de Caldes de Malavella, en els 
termes següents: 
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Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 71.695,30 €. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Caldes de Malavella. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Caldes de Malavella pel cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als 
equipaments esportius municipals, el literal del qual diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA  PEL COFINANÇAMENT  I  LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA 
DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
MUNICIPALS  
Reunits  
................, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la 
Diputació del dia ..............., amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, 
amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i 
Nouvilas, i facultat per l’acord de Ple de la Diputació de Girona del dia....................... 
Salvador Balliu i Torroella, alcalde de Caldes de Malavella, per elecció del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al Carrer Vall-llovera, s/n, 
Caldes de Malavella i NIF  P1703700C. 
Antecedents 

1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 

Exp.  Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa elegible 
(€) (sense IVA i 

aplicant, si escau, 
la base 7.4; topall 

de l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 
% despesa 

elegible) 

SP/ 82 
CALDES DE 
MALAVELLA 

P1703700C 8,62 173.502,63 143.390,60 35.847,65 
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s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge . 

2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 
bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de projecte 
dels Ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la 
convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
l’ajuntament de Caldes de Malavella va presentar el projecte de d’ instal·lació 
d’una caldera de biomassa i xarxa de calor  per als equipaments esportius de 
Caldes de Malavella.  

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 
que es selecciona i es cofinança el següent projecte: 
 

 

5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
71.695,30 €. 

7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible). 

8.Vist que el municipi va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència 
Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa 
Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona 
el 26 de maig de 2015. Aquest Pla de Serveis s'emmarca en el programa 
BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut 
finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea 
Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 64978.  

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 

despesa 
elegible) 

SP/ 82 
2016/96

4 

CALDES DE 
MALAVELLA 

P1703700C 8,62 173.502,63 143.390,60 35.847,65 
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9.Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la 
memòria de l’operació Bebiomassgi per tal d’obtenir major impacte al territori 
des del punt de vista de la competitivitat, creació de llocs de treball i 
creixement de la UE combinant fons FEDER i fons del programa europeu 
Horizon 2020. 

10.Vist que la memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es 
duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum 
tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric. 

11.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions:  

Prestació P1 – Gestió energètica:  
P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles 
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o 
altres combustibles bio màssics) i gestió del subministrament de 
combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis 
inclosos en l’abast d’aquesta licitació, control de qualitat, quantitat, ús, i 
garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa. 
 
P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les 
actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el 
10% elèctric i el 5%  tèrmic. 
Prestació P2- Manteniment preventiu: 
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja 
de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components, així com 
aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions 
i de tots els seus components al valor inicial. 
També es durà a terme el manteniment normatiu i preventiu de les 
calderes de combustibles no renovables instal·lades en cada un dels 
centres on es subministra energia tèrmica per tal que entrin en 
funcionament de forma automàtica (en funció del projecte) en cas de 
fallada de la caldera de biomassa. 
Prestació P3 – Manteniment correctiu i Garantia Total: 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les 
instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la 
modalitat de Garantia Total. 
Prestació P4 – Subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor:  
Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa amb les 
característiques especificades en el projecte executiu. 

12.Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa 
de calor, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el punt 
anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació 
conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2, P3 i P4. La Diputació de 
Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per 
compte propi i per compte de l’Ajuntament conveniat. Per tant, redactarà i 
aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el contracte com un tot únic i 
indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura legal de l’esmentada 
previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
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febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en relació a l’article 25 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

13.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és: 
 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 

Preus 
annuals 

IVA exclòs 
€/any 

Preus 
annuals IVA 
inclòs €/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,03184 €/kWh 2.606,02 3.153,28 

P1 b Gestió energètica 3.250,00 €/any 3.250,00 3.932,50 

P2 Manteniment preventiu 1.100,00 €/any 1.000,00 1.210,00 

P3 
Manteniment correctiu i 
garantia total 

900,00 €/any 900,00 1.089,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 8.004,34 9.685,25 

 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestació a càrrec de la 
Diputació de Girona 

Valor pressupostat base 
imposable  €    (IVA exclòs) 

Cost € (IVA inclòs) 

P4 

Obres d’adequació i                    
d’ instal·lació d’una caldera 
de biomassa i xarxa de calor  
als equipaments esportius de 
Caldes de Malavella 

143.390,62 173.502,65 

NOTA: El valor de P1a és el resultat del preu unitari tèrmic (€/kWh) pel consum mitjà 
tèrmic disponible (kWh) dels últims 3 anys, aplicant un rendiment de les calderes 
existents del 85%. 
 

14.Vist que el consum energètic dels edificis inclosos a l’actuació durant els 
darrers tres anys ha estat el següent: 

Edifici 
Tipologia de 

consum 
2014 2015 2016 

Mitjana de 
consum 

Pavelló poliesportiu 
Consum elèctric 
kWh 

48.108 49.636 47.741 48.495 

Pavelló polivalent 
Consum elèctric 
kWh 

5.121 8.156 13.219 8.832 

Vestuaris piscina 
Consum elèctric 
kWh 

10.980 10.980 10.380 10.780 

TOTAL Consum elèctric 64.209 68.772 71.340 68.107 
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kWh 

Pavelló poliesportiu 
Consum tèrmic 
fòssil kWh 

101.293 106.984 108.122 105.466 

 

15.Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la 
direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la 
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres 
d’instal·lació i posada en funcionament de la prestació núm. 4 per mitjà d’un 
contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El cost estimat és el 
recollit en la taula següent: 
 

PRESTACIONS CONTRACTE 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preu  € 

(IVA exclòs)  

Preu  € 

 (IVA inclòs)  

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i 
direcció tècnica de les obres estimada 
d’instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa 
de calor  als equipaments esportius de Caldes 
de Malavella. 

3.700,00  1  3.700,00 4.477,00 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 

a)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 
xarxa de calor  per als equipaments esportius (prestació núm. 4) de Caldes de 
Malavella, abans de l’inici del procediment de contractació conjunta 
esporàdica. 

c)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 1, 2 i 3. 

d)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el 
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació 
núm. 4. 

e)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i 
més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els 
articles 109.5 i 316.5 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 
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A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2 i P3 que 
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
Taula 1 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 

Preus 
annuals 

IVA exclòs 
€/any 

Preus 
annuals IVA 
inclòs €/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,03184 €/kWh 2.606,02 3.153,28 

P1 b Gestió energètica 3.250,00 €/any 3.250,00 3.932,50 

P2 Manteniment preventiu 1.100,00 €/any 1.000,00 1.210,00 

P3 
Manteniment correctiu i 
garantia total 

900,00 €/any 900,00 1.089,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 8.004,34 9.685,25 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 

Taula 2 

PROJECTE (Prestació 4) TOTAL 

Instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor  als 
equipaments esportius de Caldes de Malavella. 

173.502,65 € 

TOTAL DESPESES 173.502,65 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 71.695,30 € 

Ajuntament 65.959,70 € 

Diputació de Girona 35.847,65 € 

TOTAL 173.502,65 € 

 

A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i de la instal·lació (prestació núm. 4), el seu valor 
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 

Taula 3 
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Direcció d’obres TOTAL 

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i direcció tècnica de les 
obres d’adequació i d’instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor  als equipaments esportius de Caldes de 
Malavella. 

4.477,00 €   

TOTAL DESPESES 4.477,00 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

Ajuntament 4.477,00 € 

TOTAL 4.477,00 € 

 
El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, un estalvi del 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum 
elèctric (prestació P1). El procediment de mesura i verificació d’aquest estalvi anirà a 
càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un informe anual. L’Ajuntament haurà 
de facilitar les factures i/o registres de consums corresponents al consum elèctric i 
tèrmic anuals a la Diputació de Girona. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2 i P3 
i la part corresponent de la P4) i la derivada de la direcció de les obres (taula 3), en 
els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal 
d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el 
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeix una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de Caldes de Malavella es compromet a notificar a la Diputació de 
Girona la generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del 
Reglament (UE) 1303/2013. 
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2 i P3 directament a l’empresa 
adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de 
Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de la 
cerificació final d’obra, l’Ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona la 
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quantitat corresponent a aquesta certificació final que li correspongui pagar en virtut 
dels pactes primer i segon d’aquest conveni. 
Pel que fa al cost de la direcció de les obres, recollit en la taula 3, l’Ajuntament 
l’abonarà a la Diputació de Girona en el mateix moment que realitzi el pagament de la 
prestació núm. 4 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys i edificis i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat. 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona 
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
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a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho 
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest 
conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és pels anys 2018-2022.   
El conveni es prorrogarà al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període màxim 
de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart,  i sempre 
que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

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

se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes 
de control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la 
despesa certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada 
administració, d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec 
d’aquests nova obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en 
els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que se’n pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
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Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i el municipi de 
Caldes de Malavella, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions 
d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre 
per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.” 
 
SEGON. Facultar al president per dur a terme correccions posteriors d’errades 
materials i aritmètiques i modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de 
celeritat i simplificació del procediment administratiu 
 
TERCER. Autoritzar la despesa de 35.847,65 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320172062301. Inversió en calderes, xarxes de calor – Fase 2  de l'anualitat de 2019, 
condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici pressupostari de 2019. 
 
QUART. Traslladar aquest acord l’ajuntament de Caldes de Malavella i a la 
Intervenció de la Corporació. 
 
14. PLE116/000021/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l'ajuntament de 
Figueres pel cofinançament i les condicions d'execu ció i lliurament de la 
instal·lació d'una caldera. (Exp. 2016/832) 

 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de calor, presentat per l’ajuntament de Figueres, en els termes 
següents: 
 

 
 

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 
% despesa 

elegible) 

SP/40 FIGUERES P1707200J 10,59 603.608,09 154.597,33 38.649,33 
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Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 77.298,66 €. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Figueres. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Figueres pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de 
l’ instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola municipal Salvador Dalí, el literal 
del qual diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES  PEL COFINANÇAMENT  I  LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE 
BIOMASSA A L’ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR DALÍ  
Reunits  
.............., president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la 
Diputació del dia ................, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, 
amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i 
Nouvilas, i facultat per l’acord de Ple de la Diputació de Girona del dia....................... 
Marta Felip i Torres, alcaldessa de la Figueres, per elecció del Ple de l’Ajuntament, 
del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a Plaça de l'Ajuntament, 12, Figueres i NIF  
P1707200J. 
Antecedents 

1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge . 

2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 
bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de 
projecte dels Ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a 
la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
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l’Ajuntament de Figueres va presentar el projecte d’instal·lació d’una caldera 
de biomassa a l’escola Salvador Dalí de Figueres. 

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 
que es selecciona i es cofinança el següent projecte:  
 

5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
77.298,66 €. 

7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible). 

8.Vist que el municipi va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència 
Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa 
Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona 
el 26 de maig de 2015. Aquest Pla de Serveis s'emmarca en el programa 
BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut 
finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea 
Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 64978.  

9.Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la 
memòria de l’operació Bebiomassgi per tal d’obtenir major impacte al territori 
des del punt de vista de la competitivitat, creació de llocs de treball i 
creixement de la UE combinant fons FEDER i fons del programa europeu 
Horizon 2020. 

10.Vist que la memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es 
duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum 
tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric. 

11.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions:  

Prestació P1 – Gestió energètica:  
P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles 
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o 
altres combustibles bio màssics) i gestió del subministrament de 
combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis 

Exp. Entitat NIF Puntuac
ió 

obtingud
a 

Pressupost (€) 
(IVA inclòs) 

Despesa elegible 
(€) (sense IVA i 

aplicant, si escau, 
la base 7.4; topall 

de l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 

despesa 
elegible) 

SP/40 
2016/823 

FIGUERES P1707200J 10,59 603.608,09 154.597,33 38.649,33 
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inclosos en l’abast d’aquesta licitació, control de qualitat, quantitat, ús, i 
garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa. 
P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les 
actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el 
10% elèctric i el 5%  tèrmic. 
Prestació P2- Manteniment preventiu: 
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja 
de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components, així com 
aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions 
i de tots els seus components al valor inicial. 
També es durà a terme el manteniment normatiu i preventiu de les 
calderes de combustibles no renovables instal·lades en cada un dels 
centres on es subministra energia tèrmica per tal que entrin en 
funcionament de forma automàtica (en funció del projecte) en cas de 
fallada de la caldera de biomassa. 
Prestació P3 – Manteniment correctiu i Garantia Total: 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les 
instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la 
modalitat de Garantia Total. 
Prestació P4 – Subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor:  
Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa amb les 
característiques especificades en el projecte executiu. 

12.Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa 
de calor, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el punt 
anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació 
conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2, P3 i P4. La Diputació de 
Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per 
compte propi i per compte de l’Ajuntament conveniat. Per tant, redactarà i 
aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el contracte com un tot únic i 
indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura legal de l’esmentada 
previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en relació a l’article 25 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

13.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:  

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 

Preus 
annuals 

IVA exclòs 
€/any 

Preus 
annuals IVA 
inclòs €/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,02907 €/kWh 5.600,00 6.776,00 

P1 b Gestió energètica 1.800,00 €/any 1.800,00 2.178,00 

P2 Manteniment preventiu 1.100,00 €/any 1.100,00 1.331,00 

P3 Manteniment correctiu i 
garantia total 900,00 €/any 900,00 1.089,00 
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TOTAL PRESTACIONS ANUALS 9.400,00 11.374,00 

 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestació a càrrec de la 
Diputació de Girona 

Valor pressupostat base 
imposable  €    (IVA 

exclòs) 
Cost € (IVA inclòs) 

P4 

Obres d’adequació i                   
d’ instal·lació d’una caldera de 
biomassa a l’escola Salvador 
Dalí de Figueres 

154.597,32 187.062,76 

 
NOTA: El valor de P1a és el resultat del preu unitari tèrmic (€/kWh) pel consum mitjà 
tèrmic disponible (kWh) dels últims 3 anys, aplicant un rendiment de les calderes 
existents del 85%.  
 

14.Vist que el consum energètic dels edificis inclosos a l’actuació durant els 
darrers tres anys ha estat el següent: 

Edifici 
Tipologia de 

consum 
2014 2015 2016 

Mitjana de 
consum 

Escola Salvador Dalí  
Consum elèctric 
kWh 

67.816 75.268 70.482 71.189 

Escola Salvador Dalí  
Consum tèrmic 
fòssil kWh 

214.130 233.100 232.670 226.633 

 

15.Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la 
direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la 
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres 
d’instal·lació i posada en funcionament de la prestació núm. 4 per mitjà d’un 
contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El cost estimat és el 
recollit en la taula següent: 
 

PRESTACIONS CONTRACTE 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preu  € 

(IVA exclòs)  

Preu  € 

 (IVA inclòs)  

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i 
direcció tècnica de les obres estimada 
d’instal·lació d’una caldera de biomassa a 
l’escola Salvador Dalí de Figueres. 

4.000,00 1 4.000,00 4.840,00 

 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
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Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 

a)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 
caldera de biomassa a l’escola Salvador Dalí (prestació núm. 4) de Figueres, 
abans de l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica. 

c)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 1, 2 i 3. 

d)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el 
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació 
núm. 4. 

e)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i 
més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els 
articles 109.5 i 316.5 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2 i P3 que 
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
Taula 1 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preus 

anuals IVA 
exclòs €/any 

Preus 
anuals IVA 
inclòs €/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,02907 €/kWh 5.600,00 6.776,00 

P1 b Gestió energètica 1.800,00 €/any 1.800,00 2.178,00 

P2 Manteniment preventiu 1.100,00 €/any 1.100,00 1.331,00 

P3 
Manteniment correctiu i 
garantia total 

900,00 €/any 900,00 1.089,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 9.400,00 11.374,00 

 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 

Taula 2 
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PROJECTE (Prestació 4) TOTAL 

Instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola Salvador Dalí de 
Figueres 

187.062,76 € 

TOTAL DESPESES 187.062,76 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 77.298,66 € 

Ajuntament 71.114,77 € 

Diputació de Girona 38.649,33 € 

TOTAL 187.062,76 € 

 

A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i de la instal·lació (prestació núm. 4), el seu valor 
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 

Taula 3 

Direcció d’obres TOTAL 

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i direcció tècnica de les 
obres d’adequació i d’ instal·lació d’una caldera de biomassa a 
l’escola Salvador Dalí de Figueres. 

4.840,00 € 

TOTAL DESPESES 4.840,00 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

Ajuntament 4.840,00 € 

TOTAL 4.840,00 € 

 

El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, un estalvi del 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum 
elèctric (prestació P1). El procediment de mesura i verificació d’aquest estalvi anirà a 
càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un informe anual. L’Ajuntament haurà 
de facilitar les factures i/o registres de consums corresponents al consum elèctric i 
tèrmic anuals a la Diputació de Girona. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
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Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2 i P3 
i la part corresponent de la P4) i la derivada de la direcció de les obres (taula 3), en 
els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal 
d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el 
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeix una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de Figueres es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament 
(UE) 1303/2013. 
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2 i P3 directament a l’empresa 
adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de 
Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de  
l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona la quantitat 
que li correspongui pagar en virtut dels pactes primer i segon d’aquest conveni. 
Pel que fa al cost de la direcció de les obres, recollit en la taula 3, l’Ajuntament 
l’abonarà a la Diputació de Girona en el mateix moment que realitzi el pagament de la 
prestació núm. 4. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys i edificis i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat. 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona 
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
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raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho 
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest 
conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és pels anys 2018-2022.   
El conveni es prorrogarà al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període màxim 
de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart,  i sempre 
que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
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finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

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

se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes 
de control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la 
despesa certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada 
administració, d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec 
d’aquests nova obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en 
els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que se’n pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i el municipi de , 
quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades materials, 
aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució de 
Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.” 
 
SEGON. Facultar al president per dur a terme correccions posteriors d’errades 
materials i aritmètiques i modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de 
celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa de 38.649,33 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320172062301. Inversió en calderes, xarxes de calor – Fase 2  de l'anualitat de 2019, 
condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici pressupostari de 2019. 
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QUART. Traslladar aquest acord l’ajuntament de Figueres i a la Intervenció de la 
Corporació. 
 
15. PLE116/000018/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l'Ajuntament de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí per la instal·lació d 'una caldera de biomassa i 
xarxa de calor. (Exp. 2016/1004) 

 

Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de calor, presentat per l’ajuntament de Sant Julia del Llor i Bonmatí, 
en els termes següents: 
 

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 64.606,69 €. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Sant Julia del Llor i Bonmatí. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Sant Julia del Llor i Bonmatí pel cofinançament i les condicions 
d’execució i lliurament de l’ instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor al 
nucli de Bonmatí, el literal del qual diu: 
 

Exp.  Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 
% despesa 

elegible) 

SP/69 
SANT JULIÀ 
DEL LLOR -
BONMATÍ 

P1725100J 6,84 156.348,29 129.213,46 32.303,37 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR - BONMATÍ  PEL COFINANÇAMENT  I  
LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA 
CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR AL NUCLI DE BONMATÍ 
Reunits  
.............., president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la 
Diputació del dia ................., amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, 
amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i 
Nouvilas, i facultat per l’acord de Ple de la Diputació de Girona del dia....................... 
Marc Garcia i Nadal, alcalde de Sant Julia del Llor i Bonmatí, per elecció del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a Plaça de Manuel Bonmatí, 
s/n, Sant Julia del Llor i Bonmatí  i NIF  P1725100J. 
Antecedents 

1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge . 

2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 
bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de 
projecte dels Ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a 
la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
l’ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va presentar el projecte d’ 
instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor al nucli de Bonmatí.  

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 
que es selecciona i es cofinança el següent projecte:  

 

 
5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 

subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa elegible 
(€) (sense IVA i 

aplicant, si escau, 
la base 7.4; topall 

de l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 

despesa elegible) 

SP/69 
2016/1004 

SANT JULIÀ 
DEL LLOR -
BONMATÍ 

P1725100J 6,84 156.348,29 129.213,46 32.303,37 
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en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
64.606,69 €. 

7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible). 

8.Vist que el municipi va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència 
Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa 
Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona 
el 26 de maig de 2015. Aquest Pla de Serveis s'emmarca en el programa 
BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut 
finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea 
Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 64978.  

9.Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la 
memòria de l’operació Bebiomassgi per tal d’obtenir major impacte al territori 
des del punt de vista de la competitivitat, creació de llocs de treball i 
creixement de la UE combinant fons FEDER i fons del programa europeu 
Horizon 2020. 

10.Vist que la memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es 
duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum 
tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric. 

11.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions:  

Prestació P1 – Gestió energètica:  
P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles 
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o 
altres combustibles bio màssics) i gestió del subministrament de 
combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis 
inclosos en l’abast d’aquesta licitació, control de qualitat, quantitat, ús, i 
garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa. 
P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les 
actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el 
10% elèctric i el 5%  tèrmic. 
Prestació P2- Manteniment preventiu: 
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja 
de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components, així com 
aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions 
i de tots els seus components al valor inicial. 
També es durà a terme el manteniment normatiu i preventiu de les 
calderes de combustibles no renovables instal·lades en cada un dels 
centres on es subministra energia tèrmica per tal que entrin en 
funcionament de forma automàtica (en funció del projecte) en cas de 
fallada de la caldera de biomassa. 
Prestació P3 – Manteniment correctiu i Garantia Total: 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les 
instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la 
modalitat de Garantia Total. 
Prestació P4 – Subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor:  
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Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa amb les 
característiques especificades en el projecte executiu. 

12.Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa 
de calor, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el punt 
anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació 
conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2, P3 i P4. La Diputació de 
Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per 
compte propi i per compte de l’Ajuntament conveniat. Per tant, redactarà i 
aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el contracte com un tot únic i 
indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura legal de l’esmentada 
previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en relació a l’article 25 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

13.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:  
 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 

Preus 
annuals 

IVA exclòs 
€/any 

Preus 
annuals IVA 
inclòs €/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,03184 €/kWh 3.270,56 3.957,38 

P1 b Gestió energètica 1.300,00 €/any 1.300,00 1.573,00 

P2 Manteniment preventiu 1.000,00 €/any 1.000,00 1.210,00 

P3 
Manteniment correctiu i 
garantia total 

900,00 €/any 900,00 1.089,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 6.470,56 7.829,38 

 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestació a càrrec de la 
Diputació de Girona 

Valor pressupostat base 
imposable  €     (IVA 

exclòs) 
Cost € (IVA inclòs) 

P4 

Obres d’adequació i d’ 
instal·lació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de calor al 
nucli de Bonmatí 

129.213,38 156.348,19 

 
NOTA: El valor de P1a és el resultat del preu unitari tèrmic (€/kWh) pel consum mitjà 
tèrmic disponible (kWh) dels últims 3 anys, aplicant un rendiment de les calderes 
existents del 85%.  

14.Vist que el consum energètic dels edificis inclosos a l’actuació durant els 
darrers tres anys ha estat el següent: 
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Edifici 
Tipologia de 

consum 
2014 2015 2016 

Mitjana de 
consum 

CEIP St. Jordi 
Consum elèctric 
kWh 

9.150 23.067 24.446 18.888 

Vestuaris camp de 
futbol municipal 

Consum elèctric 
kWh 

36.633 33.527 25.460 31.873 

Centre Cívic 
Consum elèctric 
kWh 

19.888 29.017 24.922 24.609 

TOTAL 
Consum elèctric 
kWh 

65.671 85.611 74.828 75.370 

CEIP St. Jordi 
Consum tèrmic 
fòssil kWh 

68.590 42.230 39.350 50.057 

Vestuaris camp de 
futbol municipal 

Consum tèrmic 
fòssil kWh 

30.000 35.320 31.240 32.187 

Centre Cívic 
Consum tèrmic 
fòssil kWh 

13.259 19.344 16.614 16.406 

TOTAL 
Consum tèrmic 
fòssil kWh 

111.849 96.894 87.204 98.649 

 

NOTA: En aquest cas, el centre cívic es calefacta amb una bomba de calor. Per 
aquest motiu de les factures elèctriques facilitades per l'ajuntament, s'estima que 
un 60% del consum elèctric és destinat a l'enllumenat i aire condicionat i en canvi, 
el 40% restant es destina a calefacció. Per estimar el consum tèrmic que després 
es gastarà amb biomassa, es té en compte el COP de la bomba de calor (2) i el 
rendiment de les calderes (0,85). 
15.Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la 

direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la 
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres 
d’instal·lació i posada en funcionament de la prestació núm. 4 per mitjà d’un 
contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El cost estimat és el 
recollit en la taula següent: 
 

PRESTACIONS CONTRACTE 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preu  € 

(IVA exclòs)  

Preu  € 

 (IVA inclòs)  

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i 
direcció tècnica de les obres estimada  
d’instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa 
de calor al nucli de Bonmatí. 

3.700,00  1  3.700,00 4.477,00 
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 

a)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 
caldera de biomassa i xarxa de calor per al nucli (prestació núm. 4) de 
Bonmatí, abans de l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica. 

c)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 1, 2 i 3. 

d)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el 
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació 
núm. 4. 

e)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i 
més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els 
articles 109.5 i 316.5 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2 i P3 que 
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
 
Taula 1 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base imposable 
Unitats 

Preus 
annuals 

IVA exclòs 
€/any 

Preus 
annuals IVA 
inclòs €/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,03184 €/kWh 3.270,56 3.957,38 

P1 b Gestió energètica 1.300,00 €/any 1.300,00 1.573,00 

P2 Manteniment preventiu 1.000,00 €/any 1.000,00 1.210,00 

P3 
Manteniment correctiu i 
garantia total 

900,00 €/any 900,00 1.089,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 6.470,56 7.829,38 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 

Taula 2 
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PROJECTE (Prestació 4) TOTAL 

Instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per al nucli 
de Bonmatí 

156.348,19 € 

TOTAL DESPESES 156.348,19 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 64.606,69 € 

Ajuntament 59.438,15 € 

Diputació de Girona 32.303,35 € 

TOTAL 156.348,19 € 

 

A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i de la instal·lació (prestació núm. 4), el seu valor 
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 

Taula 3 

Direcció d’obres TOTAL 

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i direcció tècnica de les 
obres d’adequació i d’ instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor per al nucli de Bonmatí 

4.477,00 €   

TOTAL DESPESES 4.477,00 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

Ajuntament 4.477,00 € 

TOTAL 4.477,00 € 

 

El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, un estalvi del 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum 
elèctric (prestació P1). El procediment de mesura i verificació d’aquest estalvi anirà a 
càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un informe anual. L’Ajuntament haurà 
de facilitar les factures i/o registres de consums corresponents al consum elèctric i 
tèrmic anuals a la Diputació de Girona. 
Segon. Obligacions econòmiques. 



 
   
 
 

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

 

119

Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2 i P3 
i la part corresponent de la P4) i la derivada de la direcció de les obres (taula 3), en 
els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal 
d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el 
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeix una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de St. Julià del Llor - Bonmatí es compromet a notificar a la Diputació de 
Girona la generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del 
Reglament (UE) 1303/2013. 
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2 i P3 directament a l’empresa 
adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de 
Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona la quantitat 
corresponent a la primera anualitat (2018) de la prestació núm. 4. L’import 
corresponent a la resta d’anualitats (2019 i 2020) d’aquesta prestació haurà de ser 
ingressat a la Diputació de Girona abans del mes de juny de cada any. Per a la 
realització de l’últim abonament s’esperarà a la certificació final d’obra i s’ajustarà al 
cost d’aquesta.     
Pel que fa al cost de la direcció de les obres, recollit en la taula 3, l’Ajuntament 
l’abonarà a la Diputació de Girona en el mateix moment que realitzi el primer 
pagament de la prestació núm. 4. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys i edificis i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat. 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
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En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona 
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho 
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest 
conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és pels anys 2018-2022.   
El conveni es prorrogarà al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període màxim 
de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart,  i sempre 
que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni. 
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Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

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

se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona.Si les actuacions objecte de finançament 
FEDER regulat en aquest conveni són objecte d’un procés de reintegrament de la 
subvenció com a causa de la detecció, per part de l’autoritat d’auditoria del Programa 
Operatiu FEDER o per altres organismes de control previstos per la normativa 
europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa certificada que comporten 
correccions sobre la despesa elegible, cada administració, d’acord amb el seu grau 
de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova obligació econòmica així 
com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i el municipi de 
Sant Julià del Llor-Bonmatí, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, 
correccions d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es 
podran resoldre per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i 
simplificació del procediment administratiu. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.” 
 
SEGON. Facultar al president per dur a terme correccions posteriors d’errades 
materials i aritmètiques i modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de 
celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
 
TERCER Autoritzar la despesa de 32.303,37 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320172062301. Inversió en calderes, xarxes de calor – Fase 2 de l'anualitat de 2019, 
condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici pressupostari de 2019. 
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QUART: Traslladar aquest acord l’ajuntament de Sant Julia del Llor i Bonmatí i a la 
Intervenció de la Corporació. 
 
16. PLE116/000017/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l'ajuntament de 
Vilademuls pel cofinançament i les condicions d'exe cució i lliurament de la 
instal·lació d'una caldera de biomassa. (Exp.2016/1 280) 

 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de calor, presentat per l’ajuntament de Vilademuls, en els termes 
següents: 
 

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova 
l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 30.144,22 €. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Vilademuls. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Vilademuls pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament 
de l’ instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP municipal St. Esteve de Guialbes, 
el literal del qual diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE 
BIOMASSA AL CEIP MUNICIPAL ST. ESTEVE DE GUIALBES 
Reunits 
............, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la Diputació 

Exp. Entitat NIF Puntu
ació 

obting
uda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa elegible (€) 
(sense IVA i aplicant, 
si escau, la base 7.4; 
topall de l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 
% despesa 

elegible) 

SP/35 
2016/1280 VILADEMULS P1723200J 6,57 72.949,00 60.288,43 15.072,11 
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del dia .................., amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i 
facultat per l’acord de Ple de la Diputació de Girona del dia....................... 
Àlex Terés i Cordón, alcalde de Vilademuls, per elecció del Ple de l’Ajuntament, del 
dia 13 de juny de 2015, amb domicili a Plaça Major, 10, Vilademuls i NIF P1723200J. 
Antecedents 

1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge . 

2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 
bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de 
projecte dels Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens locals a presentar 
a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
l’ajuntament de Vilademuls va presentar el projecte d’instal·lació d’una caldera 
de biomassa al CEIP St. Esteve de Guialbes de Vilademuls. 

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 
que es selecciona i es cofinança el següent projecte:  

 

 
5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 

subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
30.144,22 €. 

7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible). 

8.Vist que el municipi va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència 
Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa 
Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona 
el 26 de maig de 2015. Aquest Pla de Serveis s'emmarca en el programa 
BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut 

Exp. Entitat NIF Puntu
ació 

obting
uda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 
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(sense IVA i aplicant, 
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SP/35 
2016/128

0 
VILADEMULS P1723200J 6,57 72.949,00 60.288,43 15.072,11 



 
   
 
 

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

 

124

finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea 
Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 64978.  

9.Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la 
memòria de l’operació Bebiomassgi per tal d’obtenir major impacte al territori 
des del punt de vista de la competitivitat, creació de llocs de treball i 
creixement de la UE combinant fons FEDER i fons del programa europeu 
Horizon 2020. 

10.Vist que la memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es 
duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum 
tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric. 

11.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions:  

Prestació P1 – Gestió energètica:  
P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles 
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o 
altres combustibles bio màssics) i gestió del subministrament de 
combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis 
inclosos en l’abast d’aquesta licitació, control de qualitat, quantitat, ús, i 
garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa. 
P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les 
actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el 
10% elèctric i el 5%  tèrmic. 
Prestació P2- Manteniment preventiu: 
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja 
de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components, així com 
aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions 
i de tots els seus components al valor inicial. 
També es durà a terme el manteniment normatiu i preventiu de les 
calderes de combustibles no renovables instal·lades en cada un dels 
centres on es subministra energia tèrmica per tal que entrin en 
funcionament de forma automàtica (en funció del projecte) en cas de 
fallada de la caldera de biomassa. 
Prestació P3 – Manteniment correctiu i Garantia Total: 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les 
instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la 
modalitat de Garantia Total. 
Prestació P4 – Subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor:  
Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa amb les 
característiques especificades en el projecte executiu. 

12.Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa 
de calor, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el punt 
anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació 
conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2, P3 i P4. La Diputació de 
Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per 
compte propi i per compte de l’Ajuntament conveniat. Per tant, redactarà i 
aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el contracte com un tot únic i 
indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura legal de l’esmentada 
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previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en relació a l’article 25 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

13.Vist que al redactar el projecte executiu s’ha produït un increment de 0,47 € en 
la despesa del projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP St. 
Esteve de Guialbes i que és necessari licitar per al valor del projecte executiu. 

14. Vista la disponibilitat de l’Ajuntament en assumir aquest major increment en el 
càlcul de la despesa del projecte executiu. 

15.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:  
 

PRESTACION
S 

CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preus 

annuals IVA 
exclòs €/any 

Preus 
annuals IVA 
inclòs €/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,04453 €/kWh 1.219,78 1.475,93 

P1 b Gestió energètica 290,00 €/any 290,00 350,90 

P2 Manteniment preventiu 700,00 €/any 700,00 847,00 

P3 Manteniment correctiu i 
garantia total 

550,00 €/any 550,00 665,50 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 2.759,78 3.339,33 

 

PRESTACION
S 

CONTRACTE 

Prestació a càrrec de la 
Diputació de Girona 

Valor pressupostat base 
imposable  €    (IVA 

exclòs) 

 
Cost € (IVA inclòs) 

P4 

Obres d’adequació i             
d’ instal·lació d’una caldera de 
biomassa al CEIP St. Esteve 
de Guialbes de Vilademuls 

60.288,82 72.949,47 

 

NOTA: El valor de P1a és el resultat del preu unitari tèrmic (€/kWh) pel consum mitjà 
tèrmic disponible (kWh) dels últims 3 anys, aplicant un rendiment de les calderes 
existents del 80%. 
 

16.Vist que el consum energètic dels edificis inclosos a l’actuació durant els 
darrers tres anys ha estat el següent: 

 

Edifici Tipologia de consum 2014 2015 2016 Mitjana de 
consum 

CEIP St. 
Esteve de 
Guialbes 

Consum elèctric kWh   10.639   12.764 12.294 12.294 

CEIP St. 
Esteve de 
Guialbes 

Consum tèrmic fòssil kWh 23.790 29.440 28.950 27.393 

 
17.Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la 

direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la 
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres 
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d’instal·lació i posada en funcionament de la prestació núm. 4 per mitjà d’un 
contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El cost estimat és el 
recollit en la taula següent: 

 

PRESTACIONS CONTRACTE 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats Preu  € 
(IVA exclòs)  

Preu  € 
 (IVA inclòs)  

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i 
direcció tècnica de les obres estimada 
d’instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP 
St. Esteve de Guialbes de Vilademuls 

3.000,00 1 3.000,00 3.630,00 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 

a)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 
caldera de biomassa al CEIP St. Esteve de Guialbes (prestació núm. 4) de 
Vilademuls, abans de l’inici del procediment de contractació conjunta 
esporàdica. 

c)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 1, 2 i 3. 

d)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el 
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació 
núm. 4. 

e)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i 
més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els 
articles 109.5 i 316.5 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2 i P3 que 
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
Taula 1 

PRESTACION
S 

CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preus anuals 

IVA exclòs 
€/any 

Preus anuals 
IVA inclòs 

€/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,04453 €/kWh 1.219,78 1.475,93 

P1 b Gestió energètica 290,00 €/any 290,00 350,90 

P2 Manteniment preventiu 700,00 €/any 700,00 847,00 

P3 Manteniment correctiu i 
garantia total 550,00 €/any 550,00 665,50 
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TOTAL PRESTACIONS ANUALS 2.759,78 3.339,33 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 
Taula 2 
 

PROJECTE (Prestació 4) TOTAL 

Instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP St. Esteve de 
Guialbes de Vilademuls 72.949,47 € 

TOTAL DESPESES 72.949,47 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 30.144,22 € 

Ajuntament 27.733,14 € 

Diputació de Girona 15.072,11 € 

TOTAL 72.949,47 € 

 
A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i de la instal·lació (prestació núm. 4), el seu valor 
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 
Taula 3 
 

Direcció d’obres TOTAL (IVA inclòs) 

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i direcció tècnica de les 
obres estimada d’adequació i d’ instal·lació d’una caldera de 
biomassa al CEIP St. Esteve de Guialbes de Vilademuls 

3.630,00 € 

TOTAL DESPESES 3.630,00 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL (IVA inclòs) 

Ajuntament 3.630,00 € 

TOTAL 3.630,00 € 

 
El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, un estalvi del 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum 
elèctric (prestació P1). El procediment de mesura i verificació d’aquest estalvi anirà a 
càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un informe anual. L’Ajuntament haurà 
de facilitar les factures i/o registres de consums corresponents al consum elèctric i 
tèrmic anuals a la Diputació de Girona. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2 i P3 
i la part corresponent de la P4) i la derivada de la direcció de les obres (taula 3), en 
els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal 
d’aprovació de la despesa. 



 
   
 
 

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

 

128

L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el 
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeix una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de Vilademuls es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament 
(UE) 1303/2013. 
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2 i P3 directament a l’empresa 
adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de 
Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona la quantitat 
corresponent a la primera anualitat (2018) de la prestació núm. 4. L’import 
corresponent a la resta d’anualitats (2019 i 2020) d’aquesta prestació haurà de ser 
ingressat a la Diputació de Girona abans del mes de juny de cada any. Per a la 
realització de l’últim abonament s’esperarà a la certificació final d’obra i s’ajustarà al 
cost d’aquesta. 
Pel que fa al cost de la direcció de les obres, recollit en la taula 3, l’Ajuntament 
l’abonarà a la Diputació de Girona en el mateix moment que realitzi el primer 
pagament de la prestació núm. 4. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys i edificis i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat. 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona 
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
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Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho 
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest 
conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és pels anys 2018-2022.   
El conveni es prorrogarà al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període màxim 
de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart,  i sempre 
que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
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El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

e)Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
f)Per finalització de la seva vigència. 
g)Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
h)Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes 
de control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la 
despesa certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada 
administració, d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec 
d’aquests nova obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en 
els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que se’n pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i el municipi de 
Vilademuls, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per 
resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte. 
 
SEGON. Facultar al president per dur a terme correccions posteriors d’errades 
materials i aritmètiques i modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de 
celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa de 15.072,11 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320172062301. Inversió en calderes, xarxes de calor – Fase 2 de l'anualitat de 2019, 
condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici pressupostari de 2019. 
 
QUART. Traslladar aquest acord l’ajuntament de Vilademuls i a la Intervenció de la 
Corporació. 
 



 
   
 
 

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

 

131

17. PLE116/000025/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l' Ajuntament de 
Darnius pel cofinançament i les condicions d’execuc ió i lliurament de la 
instal·lació d’una caldera de biomassa. (Exp. 2016/ 959) 

 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de calor, presentat per l’ajuntament de Darnius, en els termes 
següents: 
  

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 28.873,28 €. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Darnius. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat, ratifica per unanimitat la inclusió per urgència d’aquest punt en 
l’ordre del dia del ple extraordinari, i per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Darnius pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de l’ 
instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’escola municipal de 
Darnius, el literal del qual diu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE DARNIUS  PEL COFINANÇAMENT  I  LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE 
BIOMASSA PER A L’ESCOLA MUNICIPAL DE DARNIUS 
Reunits  

Exp.  Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost (€) 
(IVA inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 

despesa 
elegible) 

SP/52 DARNIUS P1706500D 8,21 69.873,33 57.746,55 14.436,64 
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........., president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la Diputació 
del dia 1 de juliol de 2015, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, 
amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i 
Nouvilas, i facultat per l’acord de Ple de la Diputació de Girona del dia....................... 
Josep Madern i Ciria, alcalde de Darnius, per elecció del Ple de l’Ajuntament, del dia 
13 de juny de 2015, amb domicili al C/ Major, 3, Darnius i NIF  P1706500D. 
Antecedents 

1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge . 

2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 
bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de 
projecte dels Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens locals a presentar 
a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
l’ajuntament de Darnius va presentar el projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa per a l’escola municipal de Darnius. 

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 
que es selecciona i es cofinança el següent projecte:  

 

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 
escau, la 
base 7.4; 
topall de 

l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació 
de la 

Diputació 
(25 % 

despesa 
elegible) 

SP/35                                            
2016/609 DARNIUS P1706500D 8,21 69.873,33 57.746,55 14.436,64 

 
5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 

subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.   

6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
28.873,28 €. 

7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible). 
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8.Vist que el municipi va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència 
Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa 
Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona 
el 26 de maig de 2015. Aquest Pla de Serveis s'emmarca en el programa 
BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut 
finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea 
Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 64978.  

9.Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la 
memòria de l’operació Bebiomassgi per tal d’obtenir major impacte al territori 
des del punt de vista de la competitivitat, creació de llocs de treball i 
creixement de la UE combinant fons FEDER i fons del programa europeu 
Horizon 2020. 

10.Vist que la memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es 
duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum 
tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric. 

11.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions:  

Prestació P1 – Gestió energètica:  
P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles 
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o 
altres combustibles bio màssics) i gestió del subministrament de 
combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis 
inclosos en l’abast d’aquesta licitació, control de qualitat, quantitat, ús, i 
garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa. 
P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les 
actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el 
10% elèctric i el 5%  tèrmic. 
Prestació P2- Manteniment preventiu: 
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja 
de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components, així com 
aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions 
i de tots els seus components al valor inicial. 
També es durà a terme el manteniment normatiu i preventiu de les 
calderes de combustibles no renovables instal·lades en cada un dels 
centres on es subministra energia tèrmica per tal que entrin en 
funcionament de forma automàtica (en funció del projecte) en cas de 
fallada de la caldera de biomassa. 
Prestació P3 – Manteniment correctiu i Garantia Total: 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les 
instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la 
modalitat de Garantia Total. 
Prestació P4 – Subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor:  
Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa amb les 
característiques especificades en el projecte executiu. 

12.Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa 
de calor, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el punt 
anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació 
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conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2, P3 i P4. La Diputació de 
Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per 
compte propi i per compte de l’Ajuntament conveniat. Per tant, redactarà i 
aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el contracte com un tot únic i 
indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura legal de l’esmentada 
previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en relació a l’article 25 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

13.Vist que al redactar el projecte executiu s’ha produït un increment de 8.547,14 
€ en la despesa del projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola 
municipal de Darnius i que és necessari licitar per al valor del projecte 
executiu. 

14. Vista la disponibilitat de l’Ajuntament en assumir aquest major increment en el 
càlcul de la despesa del projecte executiu. 

15.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:  
 

PRESTACION
S 

CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preus 

annuals IVA 
exclòs €/any 

Preus 
annuals IVA 
inclòs €/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,027690 €/kWh 762,90 923,10 

P1 b Gestió energètica 275,00 €/any 275,00 332,75 

P2 Manteniment preventiu 700,00 €/any 700,00 847,00 

P3 Manteniment correctiu i 
garantia total 550,00 €/any 550,00 665,50 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 2.287,90 2.768,35 

 

PRESTACION
S 

CONTRACTE 

Prestació a càrrec de la 
Diputació de Girona 

Valor pressupostat base 
imposable  €    (IVA 

exclòs) 

 
Cost € (IVA inclòs) 

P4 

Obres d’adequació i 
d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa a l'escola municipal 
de Darnius 

64.810,31 78.420,47 

 
NOTA: El valor de P1a és el resultat del preu unitari tèrmic (€/kWh) pel consum mitjà 
tèrmic disponible (kWh) dels últims 3 anys, aplicant un rendiment de les calderes 
existents del 85%. 
 

16.Vist que el consum energètic dels edificis inclosos a l’actuació durant els 
darrers tres anys ha estat el següent: 

 

EDIFICI Tipologia de 
consum 2014 2015 2016 Mitjana de 

consum 

Escola municipal Consum elèctric 
kWh 10.853 10.659 12.395 11.302 

Escola municipal Consum tèrmic 33.000 34.000 30.240 32.413 
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fòssil kWh 

 
17.Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la 

direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la 
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres 
d’instal·lació i posada en funcionament de la prestació núm. 4 per mitjà d’un 
contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El cost estimat és el 
recollit en la taula següent: 

 

PRESTACIONS CONTRACTE 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preu  € 

(IVA exclòs)  
Preu  € 

 (IVA inclòs)  

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i 
direcció de les obres estimada d'instal·lació 
d’una caldera de biomassa a l'escola municipal 
de Darnius 

3.200,00 1 3.200,00 3.872,00 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 
 

f)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

g)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 
caldera de biomassa per a l’escola municipal de Darnius, abans de l’inici del 
procediment de contractació conjunta esporàdica. 

h)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 1, 2 i 3. 

i)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el 
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació 
núm. 4. 

j)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i 
més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els 
articles 109.5 i 316.5 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2 i P3 que 
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
 
Taula 1 
 
PRESTACION

S 
CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
Unitats 

Preus anuals 
IVA exclòs 

€/any 

Preus anuals 
IVA inclòs 

€/any 
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imposable 

P1 a Subministrament d’energia 0,0276899 €/kWh 762,90 923,10 

P1 b Gestió energètica 275,00 €/any 275,00 332,75 

P2 Manteniment preventiu 700,00 €/any 700,00 847,00 

P3 Manteniment correctiu i 
garantia total 550,00 €/any 550,00 665,50 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 2.287,90 2.768,35 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 
 
Taula 2 
 

PROJECTE (Prestació 4) TOTAL 

Instal·lació d’una caldera de biomassa a l'escola municipal de 
Darnius 78.420,47 € 

TOTAL DESPESES 78.420,47 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 28.873,28 € 

Ajuntament 35.110,56 € 

Diputació de Girona 14.436,64 € 

TOTAL 78.420,47 € 

 
A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i de la instal·lació (prestació núm. 4), el seu valor 
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 
 
Taula 3 

Direcció d’obres TOTAL (IVA inclòs) 

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i direcció de les obres 
estimada d'instal·lació d’una caldera de biomassa a l'escola 
municipal de Darnius 

3.872,00 € 

TOTAL DESPESES 3.872,00 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL (IVA inclòs) 

Ajuntament 3.872,00 € 

TOTAL 3.872,00 € 

 
El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, un estalvi del 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum 



 
   
 
 

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

 

137

elèctric (prestació P1). El procediment de mesura i verificació d’aquest estalvi anirà a 
càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un informe anual. L’Ajuntament haurà 
de facilitar les factures i/o registres de consums corresponents al consum elèctric i 
tèrmic anuals a la Diputació de Girona. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2 i P3 
i la part corresponent de la P4) i la derivada de la direcció de les obres (taula 3), en 
els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal 
d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el 
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeix una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de Darnius es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament 
(UE) 1303/2013. 
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2 i P3 directament a l’empresa 
adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de 
Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de la 
cerificació final d’obra, l’Ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona la 
quantitat corresponent a aquesta certificació final que li correspongui pagar en virtut 
dels pactes primer i segon d’aquest conveni. 
Pel que fa al cost de la direcció de les obres, recollit en la taula 3, l’Ajuntament 
l’abonarà a la Diputació de Girona en el mateix moment que realitzi el pagament de la 
prestació núm. 4. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys i edificis i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat. 
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Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona 
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho 
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest 
conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és pels anys 2018-2022.   
El conveni es prorrogarà al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període màxim 
de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart,  i sempre 
que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
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Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

e)Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
f)Per finalització de la seva vigència. 
g)Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
h)Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes 
de control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la 
despesa certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada 
administració, d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec 
d’aquests nova obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en 
els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que se’n pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i el municipi de 
Darnius, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per 
resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.” 
 
SEGON. Facultar al president per dur a terme correccions posteriors d’errades 
materials i aritmètiques i modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de 
celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
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TERCER. Autoritzar la despesa de 14.436,64 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320172062301. Inversió en calderes, xarxes de calor – Fase 2,  de l'anualitat de 2019, 
condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici pressupostari de 2019. 
 
QUART. Traslladar aquest acord l’ajuntament de Darnius i a la Intervenció de la 
Corporació. 
 
18. PLE116/000026/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l’Ajuntament de 
Mieres pel cofinançament i les condicions d’execuci ó i lliurament de la 
instal·lació d’una caldera de biomassa. (Exp. 2016/ 1005). 

 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa, presentat per l’ajuntament de Mieres, en els termes següents: 
  

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 19.856,78 €. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Mieres. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat, ratifica per unanimitat la inclusió per urgència d’aquest punt en 
l’ordre del dia del ple extraordinari, i per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Mieres pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de l’ 
instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola municipal, el literal del qual diu: 

Exp.  Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost (€) 
(IVA inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 

despesa 
elegible) 

SP/51 
2016/1005 MIERES P1706500D 7,62 48.053,40 39.713,55 9.928,39 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE MIERES  PEL COFINANÇAMENT  I  LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE 
BIOMASSA PER A L’ESCOLA DE MIERES 
Parts 
...................., president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la 
Diputació del dia 1 de juliol de 2015, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 
Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori 
i Nouvilas, i facultat per l’acord de Ple de la Diputació de Girona del dia....................... 
Enric Domènech i Mallarach, alcalde de Mieres, per elecció del Ple de l’Ajuntament, 
del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al C/del Curreró, 5, Mieres i NIF  
P1711200D. 
Antecedents 

1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge . 

2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 
bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de 
projecte dels Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens locals a presentar 
a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
l’ajuntament de Mieres va presentar el projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa per a l’escola municipal de Mieres. 

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 
que es selecciona i es cofinança el següent projecte:  

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 
escau, la 
base 7.4; 
topall de 

l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació 
de la 

Diputació 
(25 % 

despesa 
elegible) 

SP/51                       
2016/1005 MIERES P1711200D 7,62 48.053,40 39.713,55 9.928,39 

5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.   

6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
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en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
19.856,78 €. 

7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible). 

8.Vist que el municipi va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència 
Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa 
Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona 
el 26 de maig de 2015. Aquest Pla de Serveis s'emmarca en el programa 
BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut 
finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea 
Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 64978.  

9.Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la 
memòria de l’operació Bebiomassgi per tal d’obtenir major impacte al territori 
des del punt de vista de la competitivitat, creació de llocs de treball i 
creixement de la UE combinant fons FEDER i fons del programa europeu 
Horizon 2020. 

10.Vist que la memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es 
duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum 
tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric. 

11.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions:  

Prestació P1 – Gestió energètica:  
P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles 
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o 
altres combustibles bio màssics) i gestió del subministrament de 
combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis 
inclosos en l’abast d’aquesta licitació, control de qualitat, quantitat, ús, i 
garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa. 
P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les 
actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el 
10% elèctric i el 5%  tèrmic. 
Prestació P2- Manteniment preventiu: 
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja 
de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components, així com 
aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions 
i de tots els seus components al valor inicial. 
També es durà a terme el manteniment normatiu i preventiu de les 
calderes de combustibles no renovables instal·lades en cada un dels 
centres on es subministra energia tèrmica per tal que entrin en 
funcionament de forma automàtica (en funció del projecte) en cas de 
fallada de la caldera de biomassa. 
Prestació P3 – Manteniment correctiu i Garantia Total: 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les 
instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la 
modalitat de Garantia Total. 
Prestació P4 – Subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor:  
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Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa amb les 
característiques especificades en el projecte executiu. 

12.Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa 
de calor, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el punt 
anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació 
conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2, P3 i P4. La Diputació de 
Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per 
compte propi i per compte de l’Ajuntament conveniat. Per tant, redactarà i 
aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el contracte com un tot únic i 
indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura legal de l’esmentada 
previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en relació a l’article 25 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

13.Vist  que  al redactar el projecte executiu s’ha produït un increment de 2.426,46 
€ en la despesa del projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola 
municipal de Mieres i que és necessari licitar per al valor del projecte executiu. 

14. Vista la disponibilitat de l’Ajuntament en assumir aquest major increment en el 
càlcul de la despesa del projecte executiu. 

15.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:  
 

PRESTACION
S 

CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preus anuals 

IVA exclòs 
€/any 

Preus 
anuals IVA 
inclòs €/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,044530 €/kWh 1.258,78 1.523,13 

P1 b Gestió energètica 410,00 €/any 410,00 496,10 

P2 Manteniment preventiu 700,00 €/any 700,00 847,00 

P3 Manteniment correctiu i 
garantia total 550,00 €/any 550,00 665,50 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 2.918,78 3.531,73 

 

PRESTACION
S 

CONTRACTE 

Prestació a càrrec de la 
Diputació de Girona 

Valor pressupostat base 
imposable  €    (IVA 

exclòs) 

 
Cost € (IVA inclòs) 

P4 
Obres d’adequació i 
d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa a l'escola  de Mieres 

41.718,89 50.479,86 

 

NOTA: El valor de P1a és el resultat del preu unitari tèrmic (€/kWh) pel consum mitjà 
tèrmic disponible (kWh) dels últims 3 anys, aplicant un rendiment de les calderes 
existents del 85%. 
 

16.Vist que el consum energètic de l’edifici inclòs a l’actuació durant els darrers 
tres anys ha estat el següent: 
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EDIFICI Tipologia de consum 2014 2015 2016 Mitjana de 
consum 

Escola municipal Consum elèctric kWh 17.949 15.337 13.828 15.705 

Escola municipal 
Consum tèrmic fòssil 
kWh 29.060 32.160 38.550 33.257 

 
17.Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la 

direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la 
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregarà la direcció de les 
obres d’instal·lació i posada en funcionament de la prestació núm. 4 per mitjà 
d’un contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El cost estimat 
és el recollit en la taula següent: 

 

PRESTACIONS CONTRACTE 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preu  € 

(IVA exclòs)  
Preu  € 

 (IVA inclòs)  

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i 
direcció de les obres estimada d'instal·lació 
d’una caldera de biomassa a l'escola de Mieres 

3.000,00 1 3.000,00 3.630,00 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 

a)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 
caldera de biomassa a l’escola municipal (prestació núm. 4) de Mieres, abans 
de l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica. 

c)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 1, 2 i 3. 

d)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el 
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació 
núm. 4. 

e)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i 
més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els 
articles 109.5 i 316.5 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2 i P3 que 
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
 
Taula 1 
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PRESTACION
S 

CONTRACTE 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preus anuals 

IVA exclòs 
€/any 

Preus anuals 
IVA inclòs 

€/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,04453 €/kWh 1.258,78 1.523,13 

P1 b Gestió energètica 410 €/any 410,00 496,10 

P2 Manteniment preventiu 700 €/any 700,00 847,00 

P3 Manteniment correctiu i 
garantia total 550,00 €/any 550,00 665,50 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 2.918,78 3.531,73 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 
 
Taula 2 

PROJECTE (Prestació 4) TOTAL 

Instal·lació d’una caldera de biomassa a l'escola municipal de 
Mieres 50.479,86 € 

TOTAL DESPESES 50.479,86 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 19.856,78 € 

Ajuntament 20.694,69 € 

Diputació de Girona 9.928,39 € 

TOTAL 50.479,86 € 

 
A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i de la instal·lació (prestació núm. 4), el seu valor 
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 
 
Taula 3 

Direcció d’obres TOTAL (IVA inclòs) 

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i direcció de les obres 
estimada d'instal·lació d’una caldera de biomassa a l'escola 
municipal de Mieres 

3.630,00 € 

TOTAL DESPESES 3.630,00 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL (IVA inclòs) 

Ajuntament 3.630,00 € 

TOTAL 3.630,00 € 

 
El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, un estalvi del 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum 
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elèctric (prestació P1). El procediment de mesura i verificació d’aquest estalvi anirà a 
càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un informe anual. L’Ajuntament haurà 
de facilitar les factures i/o registres de consums corresponents al consum elèctric i 
tèrmic anuals a la Diputació de Girona. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2 i P3 
i la part corresponent de la P4) i la derivada de la direcció de les obres (taula 3), en 
els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal 
d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el 
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeix una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de Mieres es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament 
(UE) 1303/2013. 
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2 i P3 directament a l’empresa 
adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de 
Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona la quantitat 
corresponent a la seva participació d’acord a l’import efectivament adjudicat. Una 
vegada es disposi del certificat final d’obra s’ajustarà el cost d’aquesta i s’establirà la 
participació definitiva que correspongui. 
Pel que fa al cost de la direcció de les obres, recollit en la taula 3, l’Ajuntament 
l’abonarà a la Diputació de Girona, per l’import efectivament adjudicat, abans del 30 
de juny de 2019. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys i edificis i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat. 
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Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona 
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho 
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest 
conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és pels anys 2018-2022.   
El conveni es prorrogarà al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període màxim 
de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart,  i sempre 
que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
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Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

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

se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes 
de control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la 
despesa certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada 
administració, d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec 
d’aquests nova obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en 
els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que se’n pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i el municipi de 
Mieres, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per 
resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.” 
 
SEGON. Facultar al president per dur a terme correccions posteriors d’errades 
materials i aritmètiques i modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de 
celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
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TERCER. Autoritzar la despesa de 9.928,39 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320172062301. Inversió en calderes, xarxes de calor – Fase 2,  de l'anualitat de 2019, 
condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici pressupostari de 2019. 
 
QUART. Traslladar aquest acord l’ajuntament de Mieres i a la Intervenció de la 
Corporació. 
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
19. PLE116/000014/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperaci ó Local ; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Proposta d'actuacio ns sobre habitatges 
d'ús turístic. (Exp. 2018/7117) 

 
“Els habitatges d’ús turístic (HUT) estan definits legalment com aquells habitatges  
que es cedeixen a tercers per estades de temporada ( en períodes inferiors a 31 dies 
seguits). Aquesta figura té una regulació legal escassa, i apareix per primera vegada 
en un text legal en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, si bé la 
seva regulació més detallada apareix posteriorment en el Decret 159/2012, de 20 de 
desembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. Actualment 
existeix, entre d’altres, l’obligació legal d’inscriure aquests habitatges en el Registre 
de Turisme de Catalunya prèvia presentació d’una declaració de l’activitat davant 
l’ajuntament corresponent. 
 
Els darreres anys s’ha produït un increment molt important del nombre dels 
allotjaments turístics que s’ofereixen mitjançant els anomenats habitatges d’ús 
turístics (HUT), motivat per l’augment general del turisme i per la utilització de nous 
mecanismes d’oferta i de contractació diferents als dels circuits tradicionals. Aquest 
fenomen està generant en alguns municipis una nova dinàmica econòmica i social, 
amb aspectes positius i negatius, que sovint és difícil d’afrontar amb els mitjans de 
què disposen els ajuntaments.  
 
En la sessió del ple de la Diputació del 19 de juny es va tractar una moció del grup de 
la CUP sobre els habitatge d’ús turístic. Aquesta moció es va retirar del l’ordre del dia 
i no es va sotmetre a votació amb la voluntat dels grups de consensuar un text 
conjunt que es debatria en una sessió plenària posterior. 
 
La problemàtica dels habitatges turístics, i en especial els de caràcter irregular,  ha 
estat reconeguda per tots els grups polítics com element de preocupació per part de 
molts ajuntaments gironins. La Diputació, complint la seva finalitat de donar suport als 
ajuntament en el compliment de les seves competències, vol iniciar unes primeres 
línies d’actuació en l’àmbit dels habitatges d’ús turístic en funció de les demandes que 
li plantegin els ens locals. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la comissió informativa de Cooperació Local hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
• Organitzar una jornada formativa sobre la problemàtica dels habitatges d’ús turístic 

en què s’exposin algunes experiències locals i possibles actuacions municipals.  
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•Incloure en les línies de subvencions del servei d’Habitatge les actuacions 

municipals destinades als estudis, plans i actuacions sobre els habitatges d’ús 
turístic. 

 
•Oferir als ajuntaments gironins, en coordinació amb les altres administracions 

competents, un servei d’assessorament en l’àmbit dels habitatges d’ús turístic.” 
 
El vicepresident senyor Fermí Santamaria pren la paraula i comenta, fent una mica 
d’història, com ja sabeu, és una moció presentada pel grup de la CUP, el 19 de juny, 
del ple del 19 de juny, i va quedar sobre la taula per mirar de buscar un consens i la 
redacció d’aquest document. Després ve la reunió informativa i els diferents contactes 
que vam tenir amb els diferents grups, la proposta que vam acordar i que vam 
proposar a la Comissió Informativa era que, d’acord amb tots els antecedents, la 
Comissió Informativa de Cooperació Local dictamina favorablement i proposa al ple 
que adopti l’acord següent: Primer punt: organitzar una jornada formativa sobre la 
problemàtica dels habitatges d’ús turístic en què s’exposin algunes experiències 
locals i possibles actuacions municipals. En quin sentit? Ja sabem que la 
problemàtica de l’habitatge turístic és una problemàtica en la que, diguem, és 
competència municipal, i per suposat, el que fem com a Diputació és fer costat a 
aquests municipis que tenen aquesta problemàtica. Una problemàtica que cada 
vegada es va pronunciant més, i per tant, des de la Diputació hem cregut oportú fer 
aquest grup, aquestes jornades formatives i ja prèviament s’han fet contactes amb 
diferents ajuntaments que tenen aquesta problemàtica, i que, a més a més, ja estan 
fent algun tipus d’actuació. Després, incloure a les línies de subvencions del Servei 
d’Habitatge les actuacions municipals destinades als estudis, plans i actuacions sobre 
els habitatges d’ús turístic. Amb quina intenció? Precisament per ajudar els 
ajuntaments, que han de fer o que fan aquest tipus d’estudis, algun tipus d’actuació 
que des de la Diputació puguem ajudar-los econòmicament i que puguin ser ells els 
que el puguin tirar i desenvolupar. I tercer, doncs, es faria amb els ajuntaments 
gironins, en coordinació amb les altres administracions competents, un servei 
d’assessorament en l’àmbit dels habitatges d’ús turístic. Precisament en aquest punt, 
és un punt que arrel dels contactes que vam tenir amb els diferents grups, amb el 
grup d’Esquerra Republicana, doncs es va demanar si podíem afegir aquest punt en 
aquest document i també per part d’Independents per la Selva, també van fer 
l’aportació de que en tot cas miréssim d’anar coordinats amb la Generalitat, perquè 
realment, la Generalitat és la que té també competència en aquest aspecte, i el que sí 
que ja hem fet, el que passa és que són èpoques vacacionals i és difícil trobar la 
persona responsable, i el que hem fet és demanar a la representant de turisme de la 
Generalitat de fer un primer contacte per mirar de fer totes les actuacions que calgui, 
doncs fer-les d’una manera concreta.  
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta, en primer lloc, crec que és pertinent 
explicar, com ja va passar al tema dels cementiris i de les polítiques actives de la 
Diputació al voltant d’intentar garantir al màxim, doncs, la qualitat i la dignitat en la 
mort, doncs dels gironins i les gironines, que en un mercat que està totalment 
monopolitzat i que sovint implica, doncs que la gent s’hi hagi de deixar molts diners, i 
a més, en un servei de mala qualitat, doncs vam aconseguir, com a CUP, iniciar 
aquest debat i que la Diputació iniciés el treball al voltant del tema de la mort. Avui 
ens trobem en un altre cas similar, sovint s’explica pels mitjans i pel govern i per 
tothom que aquest, el de la CUP, és un grup que es dedica a fer oposició, a 
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únicament crítica, a dir al govern que hi ha i a denunciar les coses que no li agraden 
del govern. Però resulta que gràcies a una iniciativa de la CUP, una moció, que vam 
fer al voltant del tema dels habitatges d’ús turístic fa dos plens, avui estem portant 
una iniciativa que no estava prevista, que no estava prevista abans, i que no s’havia 
parlat en cap moment per part del govern, avui es porta a debat i aprovació. Una 
proposta que no és la proposta que nosaltres haguéssim fet al 100%, però hi votarem 
favorablement perquè entenem que és un inici, que està bé que haguem arribat a 
aquest punt tenint en compte la correlació de forces que hi ha a dins de la Institució, i 
sí que li havíem fet arribar al senyor Santamaria en més d’una ocasió que entenem 
que la Diputació també hauria de tenir un rol actiu, que no surt aquí, en el que és 
l’anàlisi del que està passant, del fenomen. Crear, diguéssim, consciència, 
coneixement i facilitar que l’anàlisi del que està passant al voltant dels pisos turístics 
arreu de la Demarcació, doncs, pugui ser públic, es pugui trobar a la Diputació, 
estudis, i que ens serveixin, doncs perquè els municipis no només participin d’unes 
jornades formatives, que estan molt bé, sinó que de les jornades formatives en quedi 
allò que se’n diu ara, un nou haul, un coneixement, perquè tothom, d’aquí un temps, 
ja sigui ara o més tard, en pugui, doncs, fer ús. Per tant, nosaltres celebrem que d’una 
iniciativa que va tenir la CUP n’acabem traient una proposta que més o menys és 
consensuada i que entenem que avui tothom hi votarà a favor, però també reclamem 
que tota aquesta part de l’anàlisi que nosaltres comentàvem, ja en la moció, es tingui 
en compte, perquè si no es vol fer ara en aquesta primera fase, en una futura fase es 
pugui fer. 
El vicepresident senyor Santamaria pren la paraula i respon, gràcies, realment 
m’enorgulleix, a mi i al nostre equip de govern, que reconegui que dues propostes 
vostres, segons els altres, que sí que s’han estat treballant abans, que s’han parlat 
abans, però mai s’havien portat a un ple de la Diputació, sí que s’ha de reconèixer 
que aquest govern escolta a l’oposició i és capaç de tirar endavant mocions que 
presenten les oposicions, precisament perquè es valoren, i el que volem precisament 
és donar un bon servei als nostres municipis. Tingueu molt clar, i tinguem tots molt 
clar... tinguem molt clar que l’equip de govern treballa en pro del benestar de tots els 
ciutadans, en pro del benestar dels nostres municipis, que són els que representen 
precisament a la ciutadania. Però que sí, que no és menys cert que tots, tots els 
grups, i a tots les aportacions que feu. No tan sols la CUP, també Esquerra 
Republicana, també els socialistes, i també Independents. Per tant, nosaltres, com a 
govern, el que estem és per escoltar, estudiar, valorar, i després, en tot cas, executar 
com s’estan executant moltes coses. Així que, sí que era una problemàtica que en el 
seu moment van ser aportats per la CUP, però que sí, que no és menys cert que des 
de l’equip de govern ja ho estàvem plantejant, ja ho estàvem treballant, però a la vida 
hi ha coses que s’acceleren i en aquest cas, el que vam considerar, que... recollir 
precisament aquesta inquietud i mostrar que el govern de la Diputació és obert i el 
que vol és escoltar totes les propostes que siguin constructives. Així que moltes 
gràcies, senyor president.  
El diputat senyor Joan Martí pren la paraula i comenta que des del grup d’Esquerra 
valorem molt positivament com ha evolucionat aquest tema des de la seva proposta 
inicial fa dos plens. Bàsicament perquè el plantejament que es fa dóna per fet i 
corrobora que es tracta d’una competència municipal i que en cap cas aquí volem 
entrar en una cursa per veure si laminem o no competències per avançar en 
determinats temes. Aquest no és l’objectiu, sinó que l’objectiu, com bé s’ha dit, és el 
de col·laboració amb els ajuntaments i això s’ha aconseguit gràcies, també, a la 
col·laboració amb altres grups d’aquesta Diputació. Ens sembla especialment 
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important, també, aquesta inclusió de l’assessorament als municipis, perquè és amb 
aquesta tasca que la Diputació pot mostrar la seva expertesa i pot deixar un llegat 
important. I finalment, remarcar que considerem molt important que això quedi inclòs 
en aquesta problemàtica global de l’habitatge, que si bé és cert que els habitatges 
d’ús turístic ens mostren una cara molt concreta d’especulació i a vegades d’un mal 
ús, no és menys cert que la problemàtica que abasta a la gran majoria d’ajuntaments 
de les comarques gironines és d’un ordre diferent que no pas només ús turístic. Per 
tant, ens sembla important això. Moltes gràcies, i anunciar que votarem 
favorablement, tal com vam dir a la Comissió Informativa.  
El vicepresident senyor Santamaria respon i comenta, bé, agrair, per segona vegada 
ja, a Esquerra Republicana, tota l’aportació que ha fet. Efectivament, és aquesta la 
lectura que s’havia de fer i que fem, i s’ha fet d’aquesta problemàtica, perquè ja som 
conscients que és una problemàtica municipal, però que sí, que no podem nosaltres 
fugir d’aquesta problemàtica perquè precisament nosaltres el que hem de fer és fer 
costat als nostres ajuntaments, així que, moltes gràcies. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I B ENESTAR 
 
20. PLE116/000006/2018-DCICNTEB; Dictamen CI Cult.,  N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Apr ovció del "Pla 
de serveis d'assistència als municipis per a l'aval uació i diagnosi de 
funcionament  dels seus sistemes informàtics" de la  Diputació de Girona. 
(Exp.2018/6780) 

 
“L’article 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis del ens locals, estableix que els ens locals tenen plena 
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat 
econòmica i de gestió. 
 
L’Àrea de Cultura, noves tecnologies, esports i benestar de la Diputació de Girona, en 
l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als municipis mitjançant el Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, proposa 
la creació d’un nou Servei d’assistència als municipis per a l’avaluació i diagnosi de 
funcionament dels seus sistemes informàtics, amb l’objectiu d’oferir als municipis, 
prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un 
servei que els permeti conèixer l’estat dels seus sistemes informàtics i prendre 
decisions per a la seva millora i actualització. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar hi dictamina favorablement i proposa al Ple que 
adopti l’acord següent: 
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PRIMER. Aprovar el “Pla de serveis d’assistència als municipis per a l’avaluació i  
diagnosi de funcionament  dels seus sistemes informàtics” de la diputació de Girona, 
que es transcriu a continuació:  
 
“PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS PER A L’AVALUACIÓ I  
DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT  DELS SEUS SISTEMES INFORMÀTICS 
1.INTRODUCCIÓ 
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, determina que són competències pròpies de la 
Diputació: 

a)La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i 
adequada dels serveis de competència municipal a la totalitat del territori 
provincial. 

b)L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 

L’Àrea de Cultura, noves tecnologies, esports i benestar de la Diputació de Girona, en 
l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als municipis mitjançant   el Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, 
proposa la creació d’un nou Servei d’assistència als municipis per a l’avaluació i  
diagnosi de funcionament  dels seus sistemes informàtics, amb l’objectiu d’oferir als 
municipis, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de 
gestió, un servei que els permeti conèixer l’estat dels seus sistemes informàtics i 
prendre decisions per a la seva millora i actualització. 
Aquest Pla de Serveis recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals beneficiaris, la 
forma de realització i el procediment de sol·licitud i concessió.  
2.SERVEIS QUE ES PRESTEN 
El servei oferirà l’avaluació de tres aspectes diferents. 
1r) Avaluació genèrica 
Té com objectiu avaluar de manera global la instal·lació informàtica d’un ajuntament 
Es tracta de realitzar una avaluació i diagnosi dels elements bàsics i elaborar una  
proposta de millores a implementar. 
Elements a Avaluar. 

• Còpies de seguretat 
• Seguretat física dels equips. 
• Seguretat lògica de les aplicacions. 
• Estat de la xarxa de comunicacions 
• Gestió d’usuaris i polítiques d’accés 
• Manteniments i garanties d’equips i programaris/S.O. 
• Catàleg d’aplicacions i inventari d’equips 

2n) Avaluació de la xarxa i serveis de comunicació. 
Té com objectiu avaluar el funcionament de la xarxa d’un ajuntament 
Es tracta de realitzar una avaluació i diagnosi dels elements bàsics de la xarxa  i 
elaborar una  proposta de millores a implementar. 
Elements a Avaluar. 

• Topologia de xarxa. Electròniques, servidors, adreçaments IP 
• Elements de seguretat de la xarxa 
• Accés a Internet 
• Noms de domini de l’ajuntament 

3r)  Avaluació del maquinari. 
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Té  com objectiu avaluar el funcionament del maquinari d’un ajuntament 
Elements a Avaluar. 
Servidors: 

• Seguretat física dels equips. 
• Seguretat lògica de les aplicacions. 
• Gestió d’usuaris i polítiques d’accés 

•  Comprovar quins usuaris tenen accés als servidors i amb quins drets. 
•  Periodicitat de canvi de password de l’usuari administrador i complexitat de 

la contrasenya. 
• Manteniments i garanties dels servidors i S.O. 
• Catàleg de serveis i inventari de servidors. 
• Rendiment i detecció de problemes. 

Ordinadors Personals: 
• Seguretat lògica de les aplicacions. 
• Gestió d’usuaris i polítiques d’accés 
• Manteniments i garanties d’equips i programaris/S.O. 
• Rendiment i detecció de problemes. Es realitzaran les proves a dos equips 

escollits a l’atzar o bé a dos equips triats per l’ajuntament que presentin 
problemes de rendiment. 

3. BENEFICIARIS DEL PLA 
Poden sol·licitar els recursos del servei els ens locals de la demarcació de Girona 
amb una població inferior a 20.000 habitants, mitjançant la presentació telemàtica per 
l’EACAT del formulari de sol·licitud de recursos del servei, disponible a la pàgina web 
de la Diputació de Girona. 
4.CRITERIS DE SELECCIÓ 
Atès que la diagnosi dels sistemes d’informació dels ajuntaments petits és demanen 
quan hi ha problemes i que el mal funcionament dels sistemes d’informació és molt 
perjudicial per una organització burocràtica com un ajuntament les sol·licituds s’aniran 
atenent en la mesura que arribin les sol·licituds i fins a l’esgotament del crèdit 
pressupostat. 
5.FINANÇAMENT I REALITZACIÓ DEL SERVEI 
Els serveis inclosos dins d’aquest Pla d’assistència es finançaran amb els recursos 
propis de la Diputació de Girona. 
Els costos del servei o una part d’aquests es podran repercutir als ens locals 
beneficiaris, amb criteris de capacitat econòmica i/o poblacional, mitjançant la tarifació 
de preus públics que s’aprovi. 
Els serveis es prestaran amb els mitjans propis del el Servei de Sistemes i 
Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona i amb les contractacions 
externes que s’acordin. 
6.SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEL SERVEI 
Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar la sol·licitud indicant 
els recursos que es demanen, mitjançant el model normalitzat disponible a la pàgina 
web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i presentar-la mitjançant la plataforma 
EACAT. Es pot presentar més d’una sol·licitud per exercici. La sol·licitud l’ha de 
signar electrònicament l’alcalde/essa de l’ens local, amb un certificat vàlid i emès per 
una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, i s’ha de dirigir al Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació. Una 
vegada registrada la sol·licitud, es podrà demanar la documentació que consideri 
convenient per acceptar-la o denegar-la. L’acceptació d’assistència es realitzarà per 
resolució del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
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Esports i Benestar , que es notificarà als beneficiaris, amb l’abast dels treballs a 
realitzar. 
7.APROVACIÓ TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
Que la tramitació ordinària de les accions previstes en aquest pla es resolgui per 
decret de vicepresidència quan la llei ho permeti. 
8.NORMES DE DESENVOLUPAMENT 
Es faculta el president de la Diputació perquè pugui dictar, mitjançant la resolució 
corresponent, les normes de desenvolupament que resultin necessàries per a la 
interpretació i desenvolupament d’aquest Pla. 
9.VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS 
La vigència d’aquest Pla de Serveis tindrà efectes des de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació.” 
 
SEGON.- Si hi hagués una modificació al preu públic establert en aquesta proposta 
es pot aprovar per Junta de Govern. 
 
TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
QUART.- Traslladar el present acord a tots municipis de la província de Girona.” 
 
El vicepresident senyor Albert Piñeira pren la paraula i presenta la proposta de la 
comissió que presideix: bàsicament, l’àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
és una àrea cada vegada més encaminada a la prestació de serveis i no tant a 
l’aportació de recursos als ajuntaments. És cert que també aportem recursos als 
ajuntaments i a tercers, ho hem fet amb biblioteques, ho hem fet amb museus, per la 
renovació de tot el que és el programari, maquinària i xarxes, però en un cas en el 
que és evident, que aquí és claríssimament un cas d’economies d’escala, i la 
possibilitat d’oferir coneixement al territori, aquí la Diputació juga un rol important, 
bàsicament ha fet que l’àrea pràcticament estigui sobretot encaminada a la prestació 
de serveis, sigui l’administració electrònica, sigui el registre, sigui el gestor 
d’expedients, sigui el padró, sigui tot el programari. I entre les coses que ens 
demanaven els ajuntaments, bàsicament ens demanaven que els assessoréssim, que 
els hi féssim com una mena d’auditoria de com tenien els seus sistemes informàtics, 
per saber què havien de modificar, què no havien de modificar, què havien 
d’implementar, què no havien d’implementar. Davant d’aquesta demanda dels 
ajuntaments, això ho havíem començat a fer, aquest assessorament, diguem-ne, 
d’una manera informal, sense que estigués ordenat, regularitzat, sense que estigués 
en el nostre catàleg de serveis. Avui bàsicament el que proposem és regularitzar tot 
això i oferir-ho com un servei més a l’àrea, incorporar-lo en el catàleg de serveis de 
l’àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació, i per tant, el que es proposa és que 
puguem assessorar els diferents municipis perquè puguin fer un anàlisi, una avaluació 
de quin és l’estat dels seus sistemes informàtics i, a partir d’aquí, una diagnosi de les 
accions a emprendre. Tal com es planteja aquesta convocatòria, bàsicament, bé, avui 
aprovaríem la incorporació al catàleg de serveis, després, posteriorment, trauríem la 
convocatòria. Es podrien destinar 32.000 euros en dos anys, 16.000 durant l’exercici 
en curs, 16.000 durant l’exercici següent. Això ens permetria realitzar, hem comptat, 
unes 16 auditories anuals. Per tant, entre el 2018 i el 2019 arribaríem a 32 
ajuntaments. Està pensat pels municipis de menys de 20.000 habitants. Entenem que 
els que tenen un tamany superior ja tenen capacitat suficient per poder fer aquest 
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anàlisi i avaluació dels seus sistemes informàtics. I proposaríem també que hi hagi 
co-finançament per part dels ajuntaments, amb un factor corrector en funció de la 
població. Bàsicament, que els municipis fins a 10.000 habitants paguin un 25% del 
cost i el 75% sigui assumit per la Corporació, i pel que fa als municipis que estiguin al 
tram a partir de 10.000 habitants fins als 20.000, que el 50% fos assumit per la pròpia 
corporació i el 50% pels ajuntaments.  
 
S’APROVA per unanimitat.  
 
21. PLE116/000007/2018-DCICNTEB; Dictamen CI Cult.,  N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Apr ovació de la 
modificació de les bases reguladores de subvencions  de la Diputació de 
Girona a museus i col·leccions de les comarques gir onines, per dotar-se 
d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies  (Exp. 2017/8932). 

 
“Vist el Pla Estratègic de subvencions (2017-2019) aprovat pel ple de 24 de gener de 
2017.  
 
El departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona 
disposa d’una línia específica d’ajuts als museus i col·leccions de les comarques 
gironines destinada al finançament de despeses en l’àmbit de les noves tecnologies. 
 
El 23 de gener de 2018 es van aprovar les bases reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se 
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies amb caràcter indefinit. 
 
Tant el contingut com la tramitació de les bases reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se 
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies que s’ajusten als requeriments 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
L’òrgan competent per aprovar les bases esmentades és el Ple de la Diputació. 
 
Es vol modificar el punt 5 de les bases i allà on diu “aquestes subvencions es 
concedeixen en una convocatòria única anual”, haurà de dir “Aquestes subvencions 
es concedeixen en una convocatòria anual i n’hi podrà haver d’altres en el mateix 
exercici” 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions de la Diputació de 
Girona a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se 
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar hi dictamina favorablement i proposa al Ple que 
adopti l’acord següent: 
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Primer. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions de la Diputació de Girona a museus i col·leccions de les comarques 
gironines per dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, en la 
qual es modifica el punt 5 : 
 
En el punt 5, allà on diu “aquestes subvencions es concedeixen en una convocatòria 
única anual”, haurà de dir “Aquestes subvencions es concedeixen en una 
convocatòria anual i n’hi podrà haver d’altres en el mateix exercici”. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases específiques 
reguladores de subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies 
hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest 
efecte, caldrà publicar un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler 
electrònic de la Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin 
al·legacions o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El vicepresident senyor Albert Piñeira pren la paraula i comenta, simplement, i de 
manera molt resumida, perquè ho he comentat en la intervenció anterior. Malgrat que 
l’àrea s’encamina bàsicament a la prestació de serveis, és cert que anem 
desenvolupant alguns programes, principalment amb equipaments de tipologia 
cultural, que estaven molt desfasats pel que fa a la posada al dia dels seus 
equipaments informàtics, tant pel que fa a maquinària com pel que fa a programari 
com també pel que fa a xarxes informàtiques. Això en el seu dia ho vam fer i ho 
estem fent, de fet, amb totes les biblioteques de la demarcació de Girona. Des de fa 
un temps també ho estem fent amb els museus i col·leccions de les comarques 
gironines. Ara el que faríem seria treure una segona convocatòria que 
complementaria la primera que ja vam fer en el seu dia.  
 
S’APROVA per unanimitat.  
 
El senyor President comenta que si els hi sembla, deixem cinc minuts i comencem 
l’altre Ple. Excusem el senyor Coromines i el senyor Carlos Álvarez. 
 
El senyor president aixeca la sessió a tres quarts i cinc minuts d’una del migdia el 
contingut de la qual, com a vicesecretari, CERTIFICO. 
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