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NÚM.: 119 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 16 d'octubre 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/a  Josep Fermí Santamaria i Molero 
 Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats/diputades Carlos Álvarez i González 
 Jordi Camps i Vicente 
 Josep Ma Corominas i Barnadas 
 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 
 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 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonés 
 
ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

anterior, que va tenir lloc el dia 18 de setembre de 2018. 
2. Decrets corresponents al mes de setembre de 2018.  
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
4. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LA PRESIDÈNCIA 
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5. PLE119/000007/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei d’intervenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves 
filles i fills a la comarca del Gironès. 

6. PLE119/000008/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei tècnic de punt de 
trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà. 

7. PLE119/000009/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei d’acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i 
filles a la comarca del Gironès. 

8. PLE119/000010/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei tècnic de punt de trobada 
a la comarca del Gironès. 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
9. PLE119/000089/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 8/2018 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2018. (Exp. 
2018/8252) 

10. PLE119/000087/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Intervenció (010): Aprovació de la modificació dels requisits bàsics de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia per a les despeses i obligacions, 
aplicable als ens locals adherits al Servei d'Assistència en l'exercici del control 
intern. (Exp. 2018/8263) 

11. PLE119/000088/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Intervenció (010): Aprovació de la modificació dels requisits bàsics de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i obligacions, aplicable a la 
Diputació de Girona i a les entitats del seu sector públic subjectes a funció 
interventora. (Exp. 2018/5138) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
12. PLE119/000036/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 

(014): Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració amb l'empresa Llet 
Nostra Alimentària, SL per a l'explotació de la imatge de la nova granja model de 
Monells. (Exp. 2017/3923) 

13. PLE119/000037/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 
programes europeus (029): Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració 
amb l'Ajuntament de Sils pel cofinançament i les condicions d'execució i 
lliurament de la millora de l'enllumenat públic exterior municipal. (Exp. 2016/976) 

14. PLE119/000038/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de 
Camprodon pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament d'una 
xarxa de calor alimentada amb biomassa. (Exp.2016/909) 

15. PLE119/000039/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de 
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Palafrugell pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament d'una xarxa 
de calor la zona esportiva municipal. (Exp.2016/1002) 

16. PLE119/000040/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de 
Riudellots de la Selva pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament 
d'una xarxa de calor alimentada amb biomassa. (Exp.2016/973) 

17. PLE119/000041/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Roses 
pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament d'una xarxa de calor 
alimentada amb biomassa. (Exp.2016/982) 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN 
18. PLE119/000001/2018-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon 

Govern; Habitatge (028): Aprovació bases específiques reguladores de 
subvencions per als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials. (Exp. 2018/8205) 

COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 
BENESTAR 
19. PLE119/000002/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 

Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla. (Exp. 
2018/7520). 

20. PLE119/000001/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 
Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 
15.000 habitants de les comarques gironines. (Exp. 2018/8183) 

21. PLE119/000003/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de l'ordenança 
reguladora dels preus públics per a l'avaluació i la diagnosi del funcionament 
dels sistemes informàtics per a ajuntaments. (Exp. 2018/6780) 

JUNTA DE PORTAVEUS 
22. PLE119/000018/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups 

polítics presents a la Diputació de Girona de suport a les persones afectades per 
l'estafa d'iDental. (Exp. 2018/8348) 

23. MOCIONS D’URGÈNCIA 
24. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta de la sessió 

ordinària anterior del dia 18 de setembre de 2018. 
 
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18 de 
setembre de 2018, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores 
diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de setembre de 2018 .  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de setembre de 2018 numerats del núm. 
1846 al núm. 2015. 
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El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, hem pogut veure que 
en un dels decrets s’aprova teòricament el que es defineix la definitiva aportació 
econòmica a favor del Patronat de Turisme per un valor de més de sis milions d’euros 
de finançament global per a l’activitat d’aquest exercici, i sí que ens agradaria saber si 
aquesta és realment la definitiva, hi haurà altres modificacions, i saber també si des de 
l’equip de govern es plantegen alguns principis, en algun moment, que es traslladen a 
nivell més polític sobre què ha de fer aquest patronat de turisme o què no. Perquè, són 
més de sis milions d’euros i els criteris públics d’aquests diners, nosaltres, després de 
tres anys i mig al Patronat, encara no els hem sabut veure ni ens els han explicat mai.  
El president senyor Miquel Noguer respon que, en tot cas, jo entenc que és l’aportació 
definitiva, perquè ara no hi hauria d’haver cap modificació al respecte. Quant al 
Patronat, hi ha un pressupost aprovat amb unes accions i activitats aprovades per 
l’exercici del 2018, les quals són la política a seguir per part del Patronat i fa pocs dies, 
també al Patronat, ja vam aprovar una sèrie d’accions per l’any vinent, la qual cosa, 
doncs aquesta és la política que es portarà a terme. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixi n. 
 
No n’hi ha 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència a actes representatius: 

• A Girona, als Premis Literaris de Girona Prudenci Bertrana 2018 
• A Barcelona, a la presentació del Tastemotion. 
• A Masarac, a la commemoració del Dia Mundial del Turisme. 
• A Sant Julià de Ramis i a Palol de Revardit, als actes commemoratius del 

referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017. 
• A Girona, al lliurament dels Premis Internacions LiberPress 2018. 
• A Cornellà de Terri, a la Fira de l’All.  
• A Bòsnia, en viatge oficial amb motiu de la inauguració exposició Sr. Miquel 

Ruiz, visita a ONG i reunió amb l’Associació de mares de Srebrenica. 
• A Les Preses, inauguració del nou camp de gespa artificial i els nous vestidors 

del Camp municipal d’esports del CF Les Preses.  
 
Visites: 

• A Barcelona, amb el president del Parlament de Catalunya, Molt Hble. Sr. 
Roger Torrent.  

• Al despatx de presidència amb els alcaldes de Riells i Viabrea, Parlavà, Les 
Planes, Cabanelles, La Vajol, Avinyonet de Puigventós, Vilablareix, Garriguella 
i Portbou. 

• A Girona, visita oficial a l’alcaldessa de Girona, Il·lma. Sra. Marta Madrenas. 
• A Madrid, amb el Subdirector General de Financiación Autonómica y Local. 
• A París, visita oficial al Senat i assistència a l’acte de condecoració de l’Ordre 

de les Arts i les Lletres als fundadors de RCR Arquitectes d’Olot. 
• Entitats i particulars: 23. 
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Reunions de treball: 

• Juntes de Govern. 
• Patronat de la Fundació Josep Pla. 
• Consell d’Administració del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona. 
• Consell Assessor General del Patronat de Turisme.  
• Rodes de Premsa de presentació dels Premis Internacionals LiberPress 2018, 

del Festival de Temporada Alta 2018. 
• Mitjans de comunicació: entrevista per la revista Girona Gastronòmica i Revista 

La Punxa. 
 
Personal eventual:  
En compliment del que disposa l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de llocs de 
treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 30 de setembre de 
2018 és de 25 places, de les quals n’hi ha una de vacant.  
 
La Diputació de Girona expressa el seu més sentit condol als familiars de les víctimes 
i la solidaritat amb la família dels desapareguts arran dels aiguats registrats a Sant 
Llorenç des Cardassar (Mallorca), que varen tenir lloc el proppassat dimarts, dia 9 
d’octubre, així com als familiars de les víctimes dels aiguats d’ahir a França, arran del 
pas de la tormenta Leslie.  
 
S’incorpora al Ple el diputat senyor Joan Martí i Bonmatí 
 
El diputat senyor Salellas demana la paraula al president, per comentar un petit apunt, 
només, respecte a l’informe que acaba de fer, sí que ens agradaria si a partir d’ara, 
quan els fets passin a Occitània podem parlar d’Occitània i no del sud de França. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LA PRESIDÈNCIA 
 
5. PLE119/000007/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de  la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de g estió del Servei 
d’intervenció especialitzada per a dones que pateix en violència masclista i 
per a les seves filles i fills a la comarca del Gir onès. CN/3826 (Exp. 
2018/8476) 

 
“Vist que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat, 
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques 
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.  
 
Atès que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la 
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i 
protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del 
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord amb el 
decret 322/2011, de maig de reestructuració del Benestar Social i Família i el decret 
86/2016, de 19 de gener de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies. 
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Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant 
el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
 
Atès que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’eradicació de 
la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
 
Vist que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles 
activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per el seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar totes els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o 
en els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist l’informe emès per part de la Secretaria General de la corporació en el qual 
també s’exposa que l’adopció d’aquest acord requereix la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Diputació, de conformitat amb l’article 47. 2 h) de la 
Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i article 114.2 e) del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Atès que la proposta no va arribar a temps de ser informada per part dels membres 
de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, tot i què a la referida comissió es va poder informar als seus membres de la 
presentació de la proposta; motiu pel qual es tramita la mateixa a instàncies de l’Àrea 
de la Presidència. 
 
Atès que el motiu de la urgència en l’aprovació del conveni per aquest ple es basa en 
el propi requeriment del Departament de Treball d’Afers Socials i famílies (DTSF) de 
què el conveni entri en vigor amb una antelació suficient i mínima al de la finalització 
de l’any en curs, donat que l’encàrrec de la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a 
favor de  la Diputació de Girona, Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que 
pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, 
comporta la posada en marxa i, de forma immediata, dels serveis que haurà de 
prestar la Diputació de Girona, en virtut del mateix,a partir del dia 1 de novembre de 
2018, de conformitat amb la clàusula setena del propi conveni. 
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Atès que l’article 82.3 del Reial 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
estableix que l’Alcalde o President, en el present cas, el President de la Diputació, pot 
incloure a l’ordre del dia, per raons d’urgència degudament motivades, assumptes 
que no hagin estat prèviament informats per part de la respectiva comissió 
informativa, amb el requisit que el ple ratifiqui, amb caràcter previ, la seva inclusió a 
l’ordre del dia. 
 
D'acord amb els antecedents i fonaments anteriors, es proposa al Ple de la Diputació 
l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. RATIFICAR la inclusió a l’ordre del dia de la proposta d’aprovació del 
conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del servei d’intervenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i 
fills a les comarca del Gironès. 
 
SEGON. APROVAR, el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió 
del servei d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i 
per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, el contingut del qual es 
reprodueix, íntegra i literalment, a continuació. 
 
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER 
A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I 
FILLS A LA COMARCA DEL GIRONÈS. CN/3826 
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ... i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
MANIFESTEN  

1.Que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la 
comunitat, que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en 
concret, les polítiques d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les 
polítiques d’igualtat.  

2.Que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la 
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport 
i protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del 
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord 
amb el decret 322/2011, de maig de reestructuració del Benestar Social i 



 
   
 
 

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

 

8

Família i el decret 86/2016, de 19 de gener de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

3.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans 
disposin d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina 
que mitjançant el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans 
de la demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits. 

4.Que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’eradicació 
de la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la 
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació 
i la gestió de tots els serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i 
recuperació integral) en col·laboració amb els ens locals. 

5.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

6.Que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic de la 
mateixa o de diferent administració, sempre que entre les seves competències 
hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans 
tècnics idonis per el seu desenvolupament. Tanmateix les encomanes de 
gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats 
a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del 
seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar totes 
els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que 
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  

7.D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts acorden col·laborar en el 
funcionament del Servei tècnic de punt de trobada a Girona i comarca del 
Gironès i, a tal efecte, formalitzar el present conveni d’encàrrec de gestió 
d’acord amb les següents: 

CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la 
Diputació de Girona, Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen 
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, que 
gestionarà directament o bé mitjançant mitjà propi de la Diputació de Girona. 
La relació amb el DTSF es farà mitjançant la Direcció General de Famílies (DGF). 
El Servei d’Intervenció Especialitzada és un servei especialitzat que ofereix atenció 
integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o 
pateixen situació de violència i també a llurs filles i fills. Així mateix, els dits serveis 
han d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. 
Segona.- Obligacions de la Diputació de Girona  
1.Prestar el servei en els termes descrits en aquest conveni i l’annex de condicions 

d’execució que l’acompanya.  
2.Seguir com a mínim, en la contractació i les condicions laborals del personal 

contractat, les condicions recollides en els convenis laborals aplicables al sector. 
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3.Garantir la presència del nombre mínim de personal adscrit a la prestació del servei, 
durant totes les hores d’obertura del centre, així com la cobertura total i immediata 
del servei en cas de vaga, baixes o situacions similars. 

4.Notificar a la DGF, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb 
el desenvolupament del servei. 

5.Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la 
xarxa d’atenció que des de la DGF es determini. 

6.Presentar a la Direcció General de Famílies, una memòria de l’activitat realitzada 
durant l’any per tal d’avaluar el funcionament del servei. 

7.Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 
d’acord a la legislació vigent.  

8.Custodiar la correspondència, oficis, informes, tramitada entre la Direcció General 
de Famílies i l’equipament social, com també tots els documents referents a les 
persones usuàries. 

9.Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la DGF. 

10.Respectar la representació exterior que té, com a titular, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i demanar la seva autorització per participar en 
qualsevol acte com a representants del servei. 

11.Fer constar en tots els suports publicitaris utilitzats per a la difusió de l’activitat que 
ha estat conveniat per la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya. 

12.Notificar a la Direcció General de Famílies qualsevol canvi o incidència que es 
pugui produir en relació amb el desenvolupament de l’objecte del conveni. 

13.Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control tan del funcionament 
del servei com del personal adscrit i de les instal·lacions servei, per part de la 
Direcció General de Famílies i Servei d’Inspecció i Registre del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.  

14.Fer-se càrrec del cost de tots els subministraments necessaris per a la prestació 
del servei (aigua, l’energia elèctrica, gas, telèfon, etc.). 

15.Contactar i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la responsabilitat 
civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades mínimes de 
150.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tal i com preveu el Decret 
333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria 
d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances. 

16.Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de, que 
pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per part del personal adscrit 
al servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, si escau, per les 
pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del conveni 
caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat. 

17.Sol·licitar autorització de la Direcció General de Famílies per efectuar reparacions 
extraordinàries o per introduir modificacions en les obres o instal·lacions existents a 
l’inici de la prestació del servei, que restaran en benefici de la Generalitat de 
Catalunya, sense que això li comporti cap indemnització. 

Tercera. Obligacions del Departament de Treball Afers Socials i Famílies 
1.El pressupost referit a un període de 10 mesos per a la prestació Servei 

d’Intervenció Especialitzada al Gironès és de 231.250,00 euros (IVA exempt). 
Abonar a la Diputació de Girona per a la prestació del Servei d’Intervenció 

Especialitzada a la comarca del Gironès 46.250,00 euros (IVA exempt) pel període 
comprès entre l’ 1 de novembre de 2018 i el 31 de desembre de 2018. 
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2.Realitzar un seguiment continuat del el funcionament del servei i el compliment de 
les obligacions derivades d’aquest conveni i l’annex de condicions tècniques que 
l’acompanya, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport, així com 
dictant les instruccions necessàries per al seu compliment. 

3.Exercir la supervisió, inspecció i control del servei, tan per part de la Direcció 
General de Famílies com pel Servei d’Inspecció i Registre del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, controlant i avaluant de forma permanent la gestió 
del servei, la qualitat assistencial i els resultats.  

4.Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en 
l’execució d’allò pactat, en actes i omissions que puguin interrompre el normal 
funcionament del servei o el compliment del programa de treball. 

5.Sol·licitar a la Diputació de Girona tota la documentació necessària per comprovar 
la bona marxa i el funcionament del servei, així com la relativa al personal que 
presta o ha prestat els seus serveis a l’equipament. 

6.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció, d’acord a la normativa vigent. 

7.Autorizar reparacions extraordinàries modificacions en les obres o instal·lacions 
existents a l’inici de la prestació del servei. 

Quarta. Justificació i Pagament 
L’import fixat en aquest conveni serà carregat al pressupost de la DGF del TSF i 
s’imputarà a la partida pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i serveis, 
del programa 313* Suport a les famílies. 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, per mesos vençuts, que en tot cas haurà de ser 
conformada per la Direcció General de Famílies. Així mateix, caldrà incorporar a la 
factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
La Direcció General de Famílies, un cop comprovada i conformada la liquidació, li 
donarà el tràmit reglamentàriament establert per tal que es pugui efectuar el seu 
pagament. 
Cinquena.- Comissió de seguiment 
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de 
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre. 
Per part del TSF la persona serà el o la titular de la Direcció General de Famílies o 
persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada.  
Sisena.- Control de l’execució del conveni 
La Responsable d’Actuacions en Matèria de Violència Familiar i Masclista, de la 
Direcció General de Famílies, assumeix les funcions d’inspecció i control del conveni i 
l’annex. 
Setena.- Vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà el dia 1 de novembre de 2018 i finalitzarà el dia 
31 d’octubre de 2019. 
Vuitena . Causes de resolució  
Són causes de resolució d’aquest conveni: 

1. El mutu acord entre les parts. 
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres 

mesos.  
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3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 
No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex.  
Novena.- Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest 
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues 
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional. 
Desena.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’estarà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic , la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta 
d’ordenament administratiu aplicable.  
Onzena .- Interpretació  
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts i, en darrer terme seran resoltes, si 
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I en prova de conformitat se signa aquest document”  
“ANNEX 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL 
SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER A DONES QUE PATEIXEN 
VIOLÈNCIA I PER A LES SEVES FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL GIRONÈS. 
I. OBJECTE DEL CONVENI, DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I 
FONAMENTACIÓ 
L’objecte del conveni és la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones 
que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, 
entès com a servei públic especialitzat de caràcter supramunicipal que ofereix atenció 
integral i recursos en el procés de recuperació oi reparació a les dones que han patit 
o pateixen situació de violència, i també a llurs fills i filles a càrrec. Així mateix ha 
d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.  
La prestació que es vol desenvolupar mitjançant aquest conveni s’emmarca en la 
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència 
masclista, regulada a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, així com de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, 
que estableix que les víctimes de violència familiar tenen dret a accedir a un servei de 
residència temporal fora del domicili habitual i que les polítiques de suport a les 
famílies han d’integrar la perspectiva dels infants i han de garantir el seu interès 
superior i que han de ser objecte d’atenció especial i personalitzada les situacions 
familiars especials que poden agreujar la vulnerabilitat dels infants. 

I. OBJECTIUS  
L’objectiu és oferir informació, atenció i recuperació les dones que han estat o estan 
en processos de violència masclista així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar 
els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.  
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En concret, els objectius específics són: 
- Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació 

al procés de violència viscut.  
- Adequar el model d’intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que 

han patit o pateixen violència.  
- Treballar coordinadament amb serveis externs, atenent el procés específic de 

cadascuna de les dones.  
II. CONCRECIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI 

Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei d’intervenció especialitzada són 
les següents: 
- Atendre les demandes que presentin les dones amb la finalitat d’acompanyar-les 

en la presa de decisions i en l’inici d’un procés de recuperació, així com decidir la 
conveniència, o no, de l’accés a d’altres recursos (acolliment, sanitaris, d’inserció 
laboral, etc.)  

- Dur a terme programes de recuperació bio-psico-social de llarga durada, per tal de 
poder reparar els danys ocasionats per les diverses situacions de violència que 
contemplin l’atenció individual i grupal. 

- Oferir als fills i filles de les dones que es troben en processos de recuperació, un 
espai terapèutic amb l’objectiu de minvar l’impacte del dany patit, tot prevenint la 
transgeneracionalitat de la violència. 

- Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i recursos de la xarxa 
d’atenció i recuperació per a les dones en situació de violència per tal de garantir 
el procés de recuperació de cada dona, oferint col·laboració, informació i 
assessorament.  

- Realitzar un seguiment individualitzat de tots els casos que requereixin de 
derivacions específiques. 

- Participar i col·laborar en iniciatives comunitàries de prevenció i sensibilització de 
les violències envers les dones. 

- Desplaçar-se pel territori de la comarca per tal de realitzar les actuacions descrites 
en col·laboració amb el mon local.  

- Realitzar les intervencions professionals específiques en els serveis d’atenció i 
acolliment d’urgències. 

- Proposar l’accés de les dones i els seus fills i filles a càrrec als diferents serveis 
de la xarxa específica d’atenció i recuperació dependents de la Direcció General 
de Famílies, en aquells casos en que la normativa ho permeti. 

- Tramitar, si escau, els ajuts i prestacions econòmiques dirigides específicament a 
dones en situació de violència. 
III. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ 

ESPECIALITZADA 
- Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista. 
- Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones. 
IV. UBICACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ 

ESPECIALITZADA 
El servei d’intervenció especialitzada s’ha de prestar la comarca del Gironès en el 
local que, a tal efecte, es posarà a disposició de la Diputació de Girona. 

V. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI 
El Servei d’Intervenció Especialitzada es presta de dilluns a divendres, amb horari de 
9 ha 14 h i de 16h a 19h.  

VI. FONTS DE DERIVACIÓ 
 Les demandes per utilitzar el servei poden provenir: 
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a. Les pròpies dones, quan reglamentàriament s’estableixi. 
b. La xarxa d’atenció i recuperació integral per a dones en situació de 

violència. 
c. Els serveis de salut d’atenció primària. 
d. Els serveis socials d’atenció primària. 
e. Associacions de dones, quan reglamentàriament s’estableixi. 
f. altres unitats que des de la Direcció General de Famílies es pugui 

determinar. 
VII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA 

PRESTACIÓ 
Per al funcionament correcte del Servei d’Intervenció Especialitzada, ha de poder 
comptar, com a mínim, amb el personal següent: 

a) Director/a:  
Nivell d’estudis: Llicenciat/da o diplomat/da en matèria de ciències socials, 
preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 4  
Funcions: representació, coordinació i planificació, tant respecte a la gestió i 
organització del servei, com de l’equip i de les usuàries i els seus fills i filles. 
La funció de coordinació inclourà la del servei d’acolliment d’urgències, i la dels 
serveis d’acolliment substitutoris de la llar, quan des es de la Direcció General de 
Famílies així es determini. 
Nombre mínim de directors/es: 1 jornada completa 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els 
convenis laborals aplicables al sector.  

La seva absència física ha d’estar coberta, en tot moment, per la persona en qui 
delegui. 

b) Treballador/a social:  
Nivell d’estudis:  Diplomat/da en treball social o en assistència social. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 
Funcions: S’encarregarà de: 

- Atendre presencialment les dones,  i/ o les filles i fills, per tal de conèixer la 
història abusiva (episodis de violència, freqüència, cronicitat i situació de risc). 

- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials. 
- Avaluar la situació de risc tant de la dona com, si s’escau, dels i les menors en 

aquesta situació.  
- Treballar amb la dona les necessitats socials més urgents, ajudar-la en la recerca, 

i tramitar, si s’escau, els ajuts corresponents. 
- Acompanyar la dona en el procés de resolució dels aspectes socials que s’hagin 

acordat.  
- Realitzar informes integrals que recullin els àmbits afectats per la violència, si 

s’escau.  
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o 

privada. 
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou 

entorn. 
- Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida). 
- Actuar, dins de l’horari de treball en aquelles situacions d’urgència que li siguin 

atribuïdes. 



 
   
 
 

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

 

14

- Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o, en el 
servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General de Famílies 
així es determini. 

Nombres mínim de professionals: 1 jornada completa 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector 

c) Personal de suport:  
Nivell d’estudis:  a proposar per l’entitat. 
Funcions: 
- Proporcionar suport administratiu. 
Nombre mínim de professionals: 1, a jornada completa 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 

  d) Personal d’atenció psicològica per a les dones:  
Nivell d’estudis: Llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica, i amb experiència 
en el camp dels maltractaments i la violència masclista. 
Anys mínims d’experiència:  3  
Funcions:  
- Atendre presencialment les dones, les filles i fills que ho requereixin a nivell 

individual i de grup.  
- Realitzar un acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les 

relacions abusives i les possibles situacions de risc, tant per ella com per les filles 
i fills. 

- Acordar amb la dona els aspectes a treballar en el procés de recuperació  
seguretat, autoconfiança, culpabilitat, relació amb les filles i fills, relacions 
interpersonals.  

- Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos.  
- Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i o privada. 
- Organitzar i dinamitzar les sessions grupals. 
- Atendre situacions d’urgència que precisen de contenció, dins de l’horari habitual, 

en el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la 
Direcció General de Famílies així es determini. 

Nombre mínim professionals: 2 a jornada completa 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 

f) Personal d’atenció psicològica per als nens i nenes:  
Nivell d’estudis: llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica i amb experiència en 
el psicodiagnòstic i tractament d’infants i adolescents, així com en el  camp dels 
maltractaments i les violències familiar i masclista. 
Anys mínims d’experiència:  2 
Funcions:  

- Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el 
maltractament. 

- Suport i tractament psicològic dels i les menors per a la superació del trauma 
ocasionat per la convivència amb el maltractament. 

- Derivació dels casos a altres serveis d’atenció psicològica quan sigui necessari. 
- Supervisió de casos en l’equip interdisciplinari. 
- Coordinació amb altres centres d’educació i salut infantil: CSMIJ, CAP. 

(pediatra), pel tractament i seguiment de casos específics. 
- Altres que puguin sorgir dins l’àmbit d’actuació del servei. 
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- Atendre situacions d’urgència que precisen de contenció, dins de l’horari 
habitual, en el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que 
des de la Direcció General de Famílies així es determini 

Nombre mínim professionals: 1 a jornada completa. 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 

g) Jurista 
Nivell d’estudis: Llicenciat/da en dret amb experiència en dret de família, especialment 
en el camp matrimonial, i penal, i amb el treball amb dones. 
Anys mínims d’experiència:  3 
Funcions:  

- Assessorar a les dones en tots els temes legals que li afectin (denúncies per 
maltractaments, processos de separació, guarda i custòdia dels fills i filles, 
mesures cautelars o provisionals, ...) 

- Facilitar que la dona tingui la representació legal i/o l’assessorament que 
requereixi en els procediments judicials. 

- Realitzar l’acompanyament de les dones i seguiment dels processos judicials.  
- Assessorar a l’equip professional del servei. 
- Seguiment dels processos de les dones mitjançant professionals de l’advocacia 

que corresponguin. 
- Participació en els processos de treball de l’equip. 
- Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o en el 

servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General de 
Famílies així es determini. 

Nombre mínim professionals: 1 a jornada completa 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector 

i)Educador/a social:  
Nivell d’estudis: diplomatura en educació social, o habilitació en educació social. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Funcions:  

- Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les 
activitats. 

- Acompanyar i donar suport als i les menors que estan involucrats amb situacions 
de violència.  

- Realitzar programes educatius individualitzats, quan sigui necessari. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o 

privada. 
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou 

entorn. 
- Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida). 
- Atendre situacions d’urgència i fer l’acompanyament de les dones, en el propi 

centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció 
General de Famílies així es determini. 

Nombre mínim de professionals: Un mínim de 2 educadors/es, a jornada completa.  
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector.” 

 
TERCER. PUBLICAR el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració  de la Generalitat, als 
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efectes de fer-lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, (en la seva versió donada segons la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
QUART. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta que hi ha quatre punts 
de Presidència, dels quals s’ha de ratificar la inclusió a l’ordre del dia. Hi estan 
d’acord, si? Per tant, senyor Piñeira, si vol explicar els quatre punts. 
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira pren la paraula i comenta: proposem 
d’incorporar aquests punts a l’ordre del dia. Bàsicament el que portem a aprovació 
són quatre convenis entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i la pròpia corporació, la Diputació de Girona. Bàsicament 
ens fan un encàrrec de gestió de quatre serveis existents. Aquests són centres que 
porta Sumar per delegació de la Generalitat. Sumar, com vostès saben, es un 
instrument de la corporació i que forma part del grup corporatiu Diputació de Girona. 
A partir d’enguany, la intervenció de la Generalitat, perquè aquests centres ja venien 
existents i funcionant, ens ha dit que, per poder formalitzar l’aportació que fa la 
Generalitat per a aquests serveis, doncs ho havíem de vehicular d’aquesta manera. 
També, per una qüestió de terminis, proposem portar-los en aquest ple del mes 
d’octubre, precisament per poder materialitzar les aportacions de la Generalitat en 
temps i forma. Bàsicament són quatre convenis. El primer seria entre la Generalitat i 
la Diputació de Girona, és un encàrrec de gestió del Servei d’Intervenció 
Especialitzada per les dones que pateixen violència masclista i pels seus fills i filles a 
la comarca del Gironès. Aquest centre és existent, com deia, i per prestar aquest 
servei d’acolliment, tant a les víctimes de violència de gènere com als seus fills i filles, 
doncs proposem aquest conveni. En concret, l’aportació de la Generalitat és de 
85.115,31 euros.  
A continuació, el segon és per un punt de trobada a la ciutat de Figueres i a la 
comarca de l’Alt Empordà. Bàsicament, els punts de trobada el que fan és que sigui 
un lloc neutre, amb personal qualificat i preparat, bàsicament per solucionar les 
problemàtiques que sorgeixen i els problemes de conflictivitat familiar arrel d’aquells 
casos de menors tutelats, menors tutelats, estem parlant per l’Administració Pública. 
En els règims de visites de les famílies, a vegades sorgeixen conflictes i, per tant, per 
gestionar i per fer la mediació en aquests conflictes familiars que sorgeixen en els 
règims de visites dels fills i filles que són menors tutelats per l’Administració Pública, 
per això existeix aquest centre.  
El següent seria també per a la comarca del Gironès, per la recuperació de les dones 
que pateixen violència masclista. I finalment, el darrer és el mateix cas que el que es 
fa per l’Alt Empordà i per la ciutat de Figueres, però en aquest cas punt de trobada a 
la comarca del Gironès per idèntic servei: menors tutelats per part de l’Administració 
Pública per solucionar les conflictivitats que sorgeixen en el règim de visites. 
El que proposem és aprovar aquests convenis. Aquests convenis el que estableixen 
és que la Generalitat fa un encàrrec de gestió en favor de la Diputació o de qualsevol 
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dels seus mitjans propis, ens dependents, o ens que formen part del grup corporatiu. 
En aquest cas ho vehiculem a través de Sumar, com ja es venia fent, perquè com 
deia, són centres que aporta Sumar per pròpia delegació de la Generalitat, i per tant, 
Sumar, com a instrument de la corporació, és qui exerciria aquesta funció, com ja 
venia fent, i bàsicament, el canvi ve motivat perquè la intervenció de la Generalitat 
ens ha demanat que ara ho vehiculem d’aquesta manera.  
El senyor president aclareix al diputat senyor Salellas que la vigència és d’un any.  
El diputat senyor Salellas pren la paraula i comenta que, evidentment, doncs, donem 
suport a aquestes quatre propostes que tenim tot seguit, que han arribat d’urgència. 
Entenem, i ho hem intentat treballar sempre, des de que la CUP va entrar en aquest 
organisme de la Diputació, que havíem de tenir un paper actiu, i fins i tot de lideratge 
en tot el que eren les polítiques que lluiten contra les desigualtats, ja siguin, doncs, les 
desigualtats de gènere o les desigualtats socials en general, i per tant, doncs, avui 
votarem a favor de la mesura. Sí que volem posar sobre la taula, per això, que 
malgrat avui aprovem això, que entenem gairebé que és més una aprovació que fem 
perquè la Generalitat ens demana que ho fem, perquè sinó no anem bé a nivell de 
coordinació i de poder posar, doncs, el pressupost on toca, després de tres anys i mig 
de legislatura veiem molt poques concrecions pel que fa a la política de la Diputació 
en temes d’igualtat de gènere. Recordaran, per exemple, que aquest grup fa gairebé 
ja dos anys va presentar la moció al voltant de donar suport als ajuntaments, no? I fer 
tot un pla de treball pel que seria la lluita contra les agressions masclistes en espais 
d’oci i de festes. Aquest element, com a mínim a nivell públic, no s’ha concretat en 
res. Segurament hi ha hagut contactes amb els ajuntaments, però a diferència del 
que, per exemple, es fa amb el Patronat de Turisme, que en parlàvem ara fa un 
moment, tot el que és les polítiques d’igualtat de gènere, en aquesta Diputació brillen 
per la seva absència pel que fa la comunicació i l’estratègia com a determinants, com 
a fets estratègics. De fet, a Dipsalut, que entenc que és on vostès han situat les 
polítiques de gènere, a dins de Dipsalut és un element que hi és, jo no dic que no hi 
sigui, però podríem dir que és molt menor, tenint en compte tota la feina que es podria 
fer des de la Diputació en aquest àmbit per donar suport als municipis. Per tant, 
d’acord en aprovar això avui, en desacord amb la línia més o menys pobre que ha 
seguit aquest govern al voltant de les polítiques d’igualtat de gènere. 
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira intervé i manifesta: En primer lloc li 
agraeixo el vot favorable, com a la resta de grups d’aquesta corporació. I la segona 
consideració que volia fer: no estic d’acord amb la major del seu plantejament. És a 
dir, la Diputació, a través de moltíssimes àrees, del Dipsalut, acció social, treballa de 
manera activa en matèria d’igualtat de gènere. I vostè posava un exemple, que 
precisament deriva arrel d’una moció que es va aprovar, si no recordo malament, a 
l’anterior exercici, que parlava dels espais d’oci i de festes. Bàsicament, el que 
nosaltres intentem, des de les diferents àrees, des del govern, que això m’ho ha sentit 
dir a mi moltes vegades la junta de portaveus, és, les mocions, que a vegades són 
genèriques, concretar-les en fets concrets i accions tangibles. I, per tant, vull recordar 
que l’any passat, totes les convocatòries que tenim de la corporació, que precisament 
es dediquen a finançar les activitats culturals, d’oci i de festes en els espais públics 
quan aquestes es produeixen i són finançades per la corporació, quan vam parlar 
d’aquesta moció, totes les convocatòries ja estaven llançades, per tant, era difícil 
establir algun mecanisme efectiu que realment ens servís a la pràctica per poder 
implementar polítiques reals de lluita contra la discriminació per raó de gènere i els 
actes, a vegades, que es produeixen, malauradament, de violència masclista i de 
violència de gènere en general ens els espais d’oci i de festes. Això no és així de cara 
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a les properes convocatòries, perquè ja repeteixo, nosaltres sempre intentem 
concretar molt. L’àrea de cooperació cultural de la Diputació de Girona, arrel d’aquella 
moció va rebre un encàrrec formal per part de qui li parla, en aquest cas un servidor, 
perquè establissin els tècnics de la corporació polítiques concretes que ens ajudessin. 
I en aquest sentit, en les convocatòries que sortiran per aquest any, li avanço dues 
coses: la primera, aquest serà un factor que es tindrà en compte; i la segona, 
nosaltres estem preparant, des de l’àrea de cooperació cultural, des de ja fa temps, 
per les convocatòries d’aquest any, una jornada formativa per a tots els tècnics, 
tècnics de festes de la demarcació, precisament per dóna’ls–hi protocols, instruments 
i eines efectives per lluitar contra la violència de gènere. El que vull que entengui és 
que quan passem de la moció teòrica a la pràctica, això necessitem un temps per 
preparar-ho, però no comparteixo la major que vostè em deia de que no fem res en 
aquest àmbit, perquè precisament penso que en aquesta legislatura s’ha fet un salt 
qualitatiu i quantitatiu significatiu en matèria de lluita contra la discriminació per raó de 
gènere en general, i per aconseguir l’efectiva igualtat de gènere també en els espai 
d’oci i de festes.  
El senyor president manifesta que es passen els quatre punts a votació, senyor 
secretari, amb la salvetat que ha dit vostè també, del termini. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
6. PLE119/000008/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de  la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de g estió del Servei tècnic 
de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarc a de l’Alt Empordà. 
CN/3827 (Exp. 2018/8472) 

 
“Vist que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat, 
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques 
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.  
 
Atès que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la 
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i 
protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del 
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord amb el 
decret 322/2011, de maig de reestructuració del Benestar Social i Família i el decret 
86/2016, de 19 de gener de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies. 
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant 
el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
 
Atès que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’eradicació de 
la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
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serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
 
Vist que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles 
activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per el seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar totes els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o 
en els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist l’informe emès per part de la Secretaria General de la corporació en el qual 
també s’exposa que l’adopció d’aquest acord requereix la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Diputació, de conformitat amb l’article 47. 2 h) de la 
Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i article 114.2 e) del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Atès que la proposta no va arribar a temps de ser informada per part dels membres 
de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, tot i què a la referida comissió es va poder informar als seus membres de la 
presentació de la proposta; motiu pel qual es tramita la mateixa a instàncies de l’Àrea 
de la Presidència. 
 
Atès que ell motiu de la urgència en l’aprovació del conveni per aquest ple es basa en 
el propi requeriment del Departament de Treball d’Afers Socials i famílies (DTSF) de 
què el conveni entri en vigor amb una antelació suficient i mínima al de la finalització 
de l’any en curs, donat que l’encàrrec de la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a 
favor de  la Diputació de Girona, Servei de punt de trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà comporta la posada en marxa i, de forma immediata, dels 
serveis que haurà de prestar la Diputació de Girona, en virtut del mateix,a partir del 
dia 1 de novembre de 2018, de conformitat amb la clàusula sisena del propi conveni. 
 
Atès que l’article 82.3 del Reial 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
estableix que l’Alcalde o President, en el present cas, el President de la Diputació, pot 
incloure a l’ordre del dia, per raons d’urgència degudament motivades, assumptes 
que no hagin estat prèviament informats per part de la respectiva comissió 
informativa, amb el requisit que el ple ratifiqui, amb caràcter previ, la seva inclusió a 
l’ordre del dia. 
 
D'acord amb els antecedents i fonaments anteriors, es proposa al Ple de la Diputació 
l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER. RATIFICAR la inclusió a l’ordre del dia de la proposta d’aprovació del 
conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del servei tècnic de punt de 
trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà. 
 
SEGON. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió 
del servei de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, així 
com l’annex de condicions tècniques de punt de trobada, el contingut del qual es 
reprodueix, íntegra i literalment, a continuació. 
 
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA 
CIUTAT DE FIGUERES I COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ. CN/3827 
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ... i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
MANIFESTEN 

1.Que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la 
comunitat, que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en 
concret, les polítiques d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les 
polítiques d’igualtat.  

2.Que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la 
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport 
i protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del 
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord 
amb el decret 322/2011, de maig de reestructuració del Benestar Social i 
Família i el decret 86/2016, de 19 de gener de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

3.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans 
disposin d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina 
que mitjançant el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans 
de la demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits. 

4.Que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’eradicació 
de la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la 
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació 
i la gestió de tots els serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i 
recuperació integral) en col·laboració amb els ens locals. 
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5.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

6.Que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic de la 
mateixa o de diferent administració, sempre que entre les seves competències 
hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans 
tècnics idonis per el seu desenvolupament. Tanmateix les encomanes de 
gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats 
a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del 
seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar totes 
els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que 
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  

7.D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts acorden col·laborar en el 
funcionament del Servei Tècnic de Punt de Trobada a Figueres i comarca del 
l’Alt Empordà i, a tal efecte, formalitzar aquest conveni d’encàrrec de gestió 
d’acord amb les següents: 

CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la 
Diputació de Girona del Servei tècnic de Punt de Trobada de Figueres i l’Alt Empordà, 
que gestionarà directament o bé mitjançant mitjà propi de la Diputació de Girona. 
La relació de la Diputació de Girona amb el DTSF es farà mitjançant la Direcció 
General de Famílies (DGF). 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de 
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció 
del menor. 
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona  
Gestionar els STPT amb total compliment de les condicions tècniques de prestació 
del servei elaborades per la DGF que s’adjunten com a annex. 
Prestar el Servei a la ciutat de Figueres, en el local que des de la DGF es posarà a 
disposició a aquest efecte. 
Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la xarxa 
d’atenció que des de la DGF es determini. 
Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 
indicacions de la DGF. 
Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, d’acord 
a la legislació vigent. 
Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la DGF. 
Fer constar el logotip del DTSF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús, 
en tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni. 
Notificar a la DGF, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el 
desenvolupament del servei. 
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Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control del DTSF.  
Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades 
mínimes de 150.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tal i com 
preveu el Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en 
matèria d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances. 
Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per 
part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la 
indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al 
finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i 
segons inventari realitzat. 
Tercera. Obligacions del Departament de Treball Afers Socials i Famílies 
El pressupost referit a un període de 10 mesos per a la prestació Servei Tècnic de 
Punt de Trobada de Figueres és de 70.380,00 euros (IVA exempt). 
Abonar a la Diputació de Girona per a la prestació del Servei Tècnic de Punt de 
Trobada de Figueres la quantitat de 14.076,00 euros (IVA exempt) pel període 
comprès entre l’ 1 de novembre de 2018 i el 31 de desembre de 2018. 
Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest 
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport. 
Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
Quarta. Justificació i Pagament 
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General de 
Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i s’imputarà a la partida 
pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i serveis, del programa 313* 
Suport a les famílies. 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la 
Direcció General de Famílies.  
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
Cinquena. Comissió de seguiment 
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de 
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre. 
Per part del TSF la persona serà el o la titular de la Direcció General de Famílies o 
persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada.  
Sisena. Vigència del conveni 
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà el dia 1 de novembre de 2018 i finalitzarà el 
dia 31 d’octubre de 2019. 
Setena. Causes de resolució  
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
El mutu acord entre les parts. 
L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos. 
L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 
Vuitena. Modificacions 
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Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest 
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues 
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional. 
Novena. Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’estarà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta 
d’ordenament administratiu aplicable.  
Desena. Interpretació  
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts i, en darrer terme seran resoltes, si 
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I en prova de conformitat se signa aquest document.”  
“Annex 
Condicions Tècniques  
Servei tècnic punt de trobada  
Figueres 
I.- DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I FONAMENTACIÓ 
El servei tècnic de punt de trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert per als 
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la 
tutela per part de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de 
menors d’edat. 
La prestació que es vol desenvolupar de mitjançant aquest contracte està regulada al 
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol, 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya,  
II. OBJECTIUS 
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus 
progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència 
masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o 
divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de 
l’Administració Pública. 
Els objectius específics són: 

- Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la 
família extensa, oferint un espai i context adequats a aquesta finalitat. 

- Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades durant el 
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels 
membres de la família i dels i les menors en casos de situacions de risc de 
violència durant el compliment del règim de visites. 

- Evitar que els menors hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits 
destinats a altres finalitats (comissaria, jutjats, ...). 
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- Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels 
progenitors i/o dels enfrontaments amb la família extensa per al o la menor. 

- Oferir als organismes derivants el coneixement sobre els desenvolupament de 
les visites i la incidència d’aquestes en els i les menors. 

III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI 
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei tècnic de punt de trobada són 
les següents: 

1. Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al 
pare o mare no custodi o no guardador/a.- realització de la visita entre fills i 
filles i pare o mare no custodi o no guardador/a, supervisada per les persones 
professionals del punt de trobada. 

2. Cessió de l’espai i del material, sota el control i la tutela del personal tècnic, 
per poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles. 

3. Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als 
familiars implicats en el règim de visites. 

4. Informació a les famílies sobre l’existència d’instruments específics per 
treballar la problemàtica familiar existent, com la mediació i altres, sempre que 
sigui possible. 

5. Seguiment de l’expedient on es farà constar el compliment o incompliment i 
les incidències que es puguin donar en la utilització del Servei  

6. Comunicació del seguiment i incidències que es puguin produir als organismes 
derivants i a la Direcció General de Famílies. 

IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA 
1. Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret 

de relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès 
primordial, s’escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui 
verificada en un espai neutral amb intervenció de persones professionals. 

2. Pares i mares i tutors d’aquests infants 
3. Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació 

V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA A 
CONCERTAR 
El servei de punt de trobada s’ha de prestar a la ciutat de Figueres, en un local que a 
tal efecte es posarà a disposició de SUMAR S.L. 
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada s’ha de prestar dins dels horaris següents: 
- Dimecres de 17h a 20h 
- Divendres de 17h a 20h 
- Dissabtes i diumenges de 10 h a 14h i de 16h a 20h 
- Dos a la setmana, com a mínim, un d’ells dimecres, per a tasques de coordinació i 
entrevistes amb les famílies. 
VII. FONTS DE DERIVACIÓ 
Els serveis tècnics de punt de trobada només poden atendre les peticions de 
derivació provinents de: 

a) Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de 
mesures cautelars o definitives, que estableixi l‘exercici dels drets de relació i 
comunicació amb els fills i filles a desenvolupar en els serveis tècnics del punt 
de trobada. En aquest supòsit s’inclouran els plans de parentalitat.  

b) Òrgans competents en matèria de protecció a la Infància i Adolescència, 
mitjançant resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o 
acolliment en centres residencials.  
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El servei tècnic de punt de trobada no es pot utilitzar durant la realització de l’estudi 
diagnòstic. 

c) Centres d’Intervenció Especialitzada de la Xarxa d’Atenció i Recuperació 
Integral a les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar un 
l‘exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles als i les menors 
sota la tutela de dones en situació de violència masclista, mitjançant un acord 
entre els progenitors, i prèvia avaluació de l’equip tècnic.  

En cap cas, es poden atendre demandes provinents d’advocades/ts particulars sense 
requeriment del judicial.  
Cas que el nombre de visites superi la capacitat d’espai i de temps del centre, s’ha de 
notificar a la unitat directiva depenent de la Direcció General de Famílies als efectes 
oportuns. 
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ 
Per al funcionament correcte del servei tècnic de punt de trobada, l’adjudicatari, en la 
zona especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent: 

a)Tècnic/a coordinador/a: 
Funcions: ha d’assumir la coordinació general del servei; la realització de les 
entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors; els contactes amb els equips 
externs; la coordinació amb la persona tècnica de la Secretaria de Família i la 
coordinació interna del servei, i la seva representació externa. 
Nombre mínim de coordinador/a necessaris: 1 i un mínim de contractació de 22 hores 
setmanals  
Formació: Llicenciatura en psicologia o titulació equivalent d’acord a les noves 
titulacions universitàries 
Modalitat contractual: En relació a la contractació i pel que fa a les condicions de 
treball del personal contractat, li seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al 
conveni col·lectiu dels sector vigent.  

b)Tècnic/a referent: 
Funcions: servir de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de 
desenvolupar diàriament; fer el seguiment de les visites, acompanyar els menors dins 
el Punt de Trobada mentre es fan les entrevistes prèvies a l’inici del servei; 
acompanyar els menors en la realització dels intercanvis; elaborar els informes de 
seguiment i avaluació corresponents. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: dos. 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 3 i un mínim de contractació, en el 
seu conjunt, de 66 hores setmanals. 
Formació: Llicenciatura en psicologia, treball social, educació social o titulació 
equivalent, d’acord a les noves titulacions universitàries. 
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir la llicenciatura en psicologia o 
titulació equivalent d’acord a les noves titulacions universitàries. i podrà assumir les 
funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular. 

c)Jurista: 
Funcions: assessorar l’equip tècnic en la seva relació amb els òrgans derivants i amb 
els i les usuàries del Servei.  
Formació: Llicenciatura en Dret 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris : 1 
Modalitat contractual i temps de contractació: a concretar per l’entitat. “ 
 
TERCER PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
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QUART. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
7. PLE119/000009/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de  la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de g estió del Servei 
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen  violència masclista i 
per als seus fills i filles a la comarca del Gironè s. CN/3828 (Exp. 2018/8467) 

 
“Vist que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat, 
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques 
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.  
 
Atès que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la 
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i 
protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del 
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord amb el 
decret 322/2011, de maig de reestructuració del Benestar Social i Família i el decret 
86/2016, de 19 de gener de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies. 
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant 
el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
 
Atès que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’eradicació de 
la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
 
Vist que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles 
activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per el seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar totes els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o 
en els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  
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Vist l’informe emès per part de la Secretaria General de la corporació en el qual 
també s’exposa que l’adopció d’aquest acord requereix la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Diputació, de conformitat amb l’article 47. 2 h) de la 
Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i article 114.2 e) del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Atès que la proposta no va arribar a temps de ser informada per part dels membres 
de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, tot i què a la referida comissió es va poder informar als seus membres de la 
presentació de la proposta; motiu pel qual es tramita la mateixa a instàncies de l’Àrea 
de la Presidència. 
 
Atès que ell motiu de la urgència en l’aprovació del conveni per aquest ple es basa en 
el propi requeriment del Departament de Treball d’Afers Socials i famílies (DTSF) de 
què el conveni entri en vigor amb una antelació suficient i mínima al de la finalització 
de l’any en curs, donat que l’encàrrec de la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a 
favor de la Diputació de Girona, d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, comporta la 
posada en marxa i, de forma immediata, dels serveis que haurà de prestar la 
Diputació de Girona, en virtut del mateix,a partir del dia 1 de novembre de 2018, de 
conformitat amb la clàusula setena del propi conveni. 
 
Atès que l’article 82.3 del Reial 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
estableix que l’Alcalde o President, en el present cas, el President de la Diputació, pot 
incloure a l’ordre del dia, per raons d’urgència degudament motivades, assumptes 
que no hagin estat prèviament informats per part de la respectiva comissió 
informativa, amb el requisit que el ple ratifiqui, amb caràcter previ, la seva inclusió a 
l’ordre del dia. 
 
D'acord amb els antecedents i fonaments anteriors, es proposa al Ple de la Diputació 
l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. RATIFICAR la inclusió a l’ordre del dia de la proposta d’aprovació del 
conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del servei d’acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a 
la comarca del Gironès. 
 
SEGON. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió 
del d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per a les 
seves filles i fills a la comarca del Gironès, el contingut del qual es reprodueix, íntegra 
i literalment, a continuació. 
 
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ PER A 
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DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES 
A LA COMARCA DEL GIRONÈS . CN/3828 
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ... i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
MANIFESTEN 

1.Que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la 
comunitat, que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en 
concret, les polítiques d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les 
polítiques d’igualtat.  

2.Que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la 
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport 
i protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del 
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord 
amb el decret 322/2011, de maig de reestructuració del Benestar Social i 
Família i el decret 86/2016, de 19 de gener de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

3.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans 
disposin d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina 
que mitjançant el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans 
de la demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits. 

4.Que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’eradicació 
de la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la 
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació 
i la gestió de tots els serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i 
recuperació integral) en col·laboració amb els ens locals. 

5.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

6.Que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic de la 
mateixa o de diferent administració, sempre que entre les seves competències 
hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans 
tècnics idonis per el seu desenvolupament. Tanmateix les encomanes de 
gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats 
a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del 
seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar totes 
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els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que 
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  

7.D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts acorden col·laborar en el 
funcionament del Servei Tècnic de Punt de Trobada a Girona i comarca del 
Gironès i, a tal efecte, formalitzar el present conveni d’encàrrec de gestió 
d’acord amb les següents: 

CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la 
Diputació de Girona, del servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per als seus fills i filles (en endavant SAR) a la comarca del 
Gironès. El conveni s’acompanya d’un annex pel qual s’estableix el plec de 
condicions tècniques del SAR a la comarca del Gironès. 
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies es farà mitjançant la Direcció General de Famílies (DGF). 
El SAR és un servei especialitzat residencial i temporal, que ofereix acolliment i 
atenció integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a 
llurs filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la 
situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per llur autonomia. 
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona  

1.Gestionar el servei amb total compliment de les condicions tècniques de 
prestació del SAR elaborades per la DGF que s’adjunten com a annex. 

2.Utilitzar per al desenvolupament del servei la casa que, a aquest efecte el 
Departament té ubicada en una població de la comarca del Gironès, amb 
capacitat per acollir 9 dones, amb els seus respectius fills i filles, si és el cas. 

3.Prestar el Servei d’acolliment durant tot el termini de durada del conveni les 24 
hores del dia, tots els dies de l’any. 

4.Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la 
xarxa d’atenció que des de la DGF es determini. 

5.Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb 
les indicacions de la DGF. 

6.Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 
d’acord a la legislació vigent. 

7.Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la DGF. 

8.Fer constar el logotip del DTSF seguint les condicions reglamentàries per al seu 
ús, en tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni. 

9.Notificar a la DGF, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació 
amb el desenvolupament del servei. 

10.Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control del DTSF.  
11.Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 

responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes 
assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima i de 600.000 euros per 
sinistre, tal i com preveu el Decret 333/2002, de 19 de novembre, de 
modificació d’altres decrets en matèria d’obligatorietat de contractació de 
determinades cobertures d’assegurances.  

12.Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona, que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, 
tant per part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i 
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satisfer la indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així 
mateix, al finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits 
en bon estat i segons inventari realitzat. 

Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant 
la Direcció General de Famílies  
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Direcció General de 
Famílies es compromet a: 
1. El pressupost referit a un període de 10 mesos per a la prestació Servei 
d’Acolliment i Recuperació a la Comarca del Gironès és de 425.577,00 euros (IVA 
exempt). 
Abonar a la Diputació de Girona per a la prestació del Servei d’Acolliment i 
Recuperació a la comarca del Gironès 85.115,31 euros (IVA exempt) pel període 
comprès entre l’ 1 de novembre de 2018 i el 31 de desembre de 2018. 
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les 
normes de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de 
suport i avaluació.  
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
Quarta. Justificació i pagament  
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General de 
Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i s’imputarà a la partida 
pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i serveis, del programa 313* 
Suport a les famílies.  
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la 
Direcció General de Famílies. Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número 
d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
La Diputació de Girona trametrà la facturació de les places, per mesos vençuts, al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dins dels 5 primers dies del mes 
següent. La Direcció General de Famílies, un cop comprovada i conformada la 
liquidació, li donarà el tràmit reglamentàriament establert per tal que es pugui efectuar 
el seu pagament. 
Cinquena. Comissió de seguiment 
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de 
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any. 
Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, serà la persona titular 
de la Direcció General de Famílies o la persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada. 
Sisena. Confidencialitat de les dades 
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les 
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a 
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels 
serveis de l’objecte del conveni. 
Setena. Vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà el dia 1 de novembre de 2018 i finalitzarà el dia 
31 d’octubre de 2019. 
Vuitena. Causes d’extinció  
Aquest conveni s’extingirà per:  
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• Finalització del termini de durada fixat, excepte si es prorroga. 
• El mutu acord entre les parts.  
• Per incompliment o contravenció d’alguna de les clàusules anteriors, o de 

qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.  
• L’obstaculització per a la comprovació o inspecció del serveis per part del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  
• L’ incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.  

Novena. Modificacions  
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present 
conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues 
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional. 
Desena. Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’estarà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta 
d’ordenament administratiu aplicable.  
Onzena. Interpretació 
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts, i en darrer terme seran resoltes, si 
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa.  
I en prova de conformitat se signa aquest document.” 
“Annex 
Plec de condicions tècniques 
Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per 
als seus fills i filles a la comarca del Gironès 

I. OBJECTE DEL CONVENI, DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I 
FONAMENTACIÓ 

L’objecte del conveni és la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones en 
situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, a desenvolupar en la comarca 
del Gironès. 
Aquest servei s’entén com  un servei especialitzat, residencial i temporal, que ofereix 
acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació, a les 
dones i a les seves filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a 
causa de la situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per la seva 
autonomia. 
La prestació que es vol desenvolupar mitjançant aquest conveni s’emmarca en la 
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència 
masclista, regulada a la Llei  5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista. 
II. OBJECTIU 

L’objectiu és l’acolliment de les dones que han estat o estan en situació de violència 
masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar els 
programes específics i integrals de recuperació.  
III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI 

Les actuacions que s’inclouen en la prestació del servei d’acolliment són les 
següents: 
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1.Substituir la llar, és a dir, totes aquelles actuacions que fan referència a la vida 
quotidiana durant l’estada al SAR 

2.Dissenyar, juntament amb la dona, d’un itinerari de recuperació psico-social per 
a ella i els seus fills i filles  

3.Oferir una atenció individualitzada i específica que faciliti el treballar amb les 
dones i els seus fills i filles aquells aspectes vinculats als processos de 
recuperació de la situació de maltractament viscuda 

4.Coordinar les actuacions amb els diferents recursos de la xarxa d’atenció i 
recuperació integral i la xarxa de recursos comunitària per tal de garantir 
l’acompanyament de la dona en el seu procés cap a l’autonomia personal   

IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’ ATENCIÓ I ACOLLIMENT 
- Dones que estan o han estat en situació de violència masclista en l’àmbit de la 

parella i que han abandonat el domicili i no disposen de recursos personals i/o 
econòmics per fer front a aquesta situació. 

- Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones. 
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ  DEL SERVEI D’ACOLLIMENT 

El servei d’acolliment s’ha de prestar a la comarca del Gironès a l’equipament que, a 
aquest efecte, el Departament té ubicada a la població que s’indicarà  
La casa té capacitat per acollir 9 dones, amb els seus respectius fills i filles, si és el 
cas. 
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI 
El servei s’ha de prestar el SAR durant tot el termini de durada del conveni les 24 
hores del dia, tots els dies de l’any.  
VII.FONTS DE DERIVACIÓ 
L’accés de les dones al servei d’atenció i acolliment es produeix exclusivament  per 
indicació de la Direcció General de Famílies, que emetrà  la resolució  corresponent. 

VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ 
Per al funcionament correcte del Servei d’acolliment, l’entitat adjudicatària, en la zona 
especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent: 

a) Director/a:  
Nivell d’estudis:  Llicenciat/da o diplomat/da en matèria de ciències socials, 
preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres:  4 
Nombre de directors/es: 1  
Funcions: 
-Encarregar-se de la gestió i organització del SAR  i del seu equip professional. 
-Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el 

Servei d’Acolliment. 
-Representar el Servei d’Acolliment en les relacions amb els serveis i recursos de 

la xarxa integral. 
-Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament 

a les dones i els seus fills i filles. 
-Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte tot garantint el 

compliment de la normativa del Servei d’Acolliment. 
-Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball 

individual de cada dona i els seus fills. 
-Realitzar l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius inicials i de la 

programació anual del Pla Funcional del Servei d’Acolliment. 
-Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del 

Servei. 
-Representar el SAR davant l’entitat gestora així com davant la DGF. 
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Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. Jornada completa. 
La seva absència física ha d’estar coberta, en tot moment, per la persona en qui 
delegui. 

b) Treballador/a social: 
Nivell d’estudis:  diplomat/da en treball social o en assistència social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2  
Funcions: 

- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials de la dona i 
acompanyar-la en la presa de decisions i en el procés de resolució dels aspectes 
que s’hagin acordat. 

- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit social del pla de treball individual i fer-ne el 
seguiment. 

- Facilitar la informació i acompanyar, si s’escau, als recursos de la xarxa integral. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral del 

territori. 
Nombre de professionals: 1 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. Jornada completa. 

c) Educador/a social: 
Nivell d’estudis: diplomatura en educació social, o habilitació en educació social; 
llicenciatura en psicologia, diplomatura en treball social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 , o bé disposar de Formació 
específica en aquest àmbit equivalent als anys mínims d’experiència exigida.  
Funcions: 
- Acompanyar la dona en els seus processos de recuperació per la violència 

viscuda. 
- Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació mare-filla/fill. 
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit educatiu del pla de treball individual i fer-

ne el seguiment. 
- Fer-se càrrec de l’atenció als fills i filles en aquells moments en  que la mare no 

ho pot fer per motius de formació, treball o gestions. 
- Acompanyar la dona i els seus fills, si s’escau, als recursos de la xarxa integral. 
- Organitzar les activitats lúdiques del SAR. 
Nombre mínim de professionals: 
Un mínim de 6 educadors/es, a jornada completa, per cobrir tots els torns: matí, 
tarda, nit, caps de setmana i festius.  
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 
  Horari : el personal educatiu ha de donar cobertura al servei les 24 hores del dia, 
tots els dies de l’any. 

d) Treballador/a familiars/Tècnic/a Integració social/monitor/a de lleure: 
Nivell d’estudis: la corresponent per aquest àmbit.  
Anys mínims d’experiència: 2  
Funcions: 
- Col·laborar en les tasques complementaries del Servei d’Acolliment d’acord amb 

els plans de treball establerts. 
- Funció de recolzament a la realització d’aquelles tasques més immediates 

d’atenció personal i masclista necessàries per al desenvolupament de la vida 
quotidiana. 
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Nombre mínim de professionals:  un mínim de 2, 1 a jornada completa i 1 amb una 
jornada de 25 hores.  
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 

e) Psicòleg/a 
Nivell d’estudis: llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica, i amb experiència 
en el camp dels maltractaments i la violència masclista.  
Nivell d’estudis: Llicenciatura en Psicologia, amb formació clínica i amb formació i 
experiència en l’àmbit de la violència masclista i dels maltractaments.  
Anys mínims d’experiència:  3  
Funcions: 

- Oferir un espai de suport psicològic per a les dones que ho sol·licitin. 
- Suport psicològic als nens i nenes en el context del Servei d’Acolliment. 
- Oferir un espai de suport psicològic per abordar les conseqüències de la violència 

en la relació mare-filla/fill. 
- Suport a l’equip del Servei d’Acolliment. 
- Derivació al Centre d’Intervenció Especialitzada, en aquells casos en què es valori 

la necessitat d’una atenció terapèutica per la situació de violència viscuda. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral 

especialitzada. 
Nombre mínim professionals: 1 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 
Horari laboral: 20 hores setmanals” 
 
TERCER. PUBLICAR el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració  de la Generalitat, als 
efectes de fer-lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, (en la seva versió donada segons la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
QUART. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
8. PLE119/000010/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de  la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de g estió del Servei tècnic 
de punt de trobada a la comarca del Gironès. CN/382 9 (Exp. 2018/8458) 

 
“Vist que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat, 
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques 
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.  
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Atès que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la 
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i 
protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del 
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord amb el 
decret 322/2011, de maig de reestructuració del Benestar Social i Família i el decret 
86/2016, de 19 de gener de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies. 
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant 
el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
 
Atès que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’eradicació de 
la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
 
Vist que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles 
activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per el seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar totes els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o 
en els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist l’informe emès per part de la Secretaria General de la corporació en el qual 
també s’exposa que l’adopció d’aquest acord requereix la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Diputació, de conformitat amb l’article 47. 2 h) de la 
Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i article 114.2 e) del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Atès que la proposta no va arribar a temps de ser informada per part dels membres 
de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, tot i què a la referida comissió es va poder informar als seus membres de la 
presentació de la proposta; motiu pel qual es tramita la mateixa a instàncies de l’Àrea 
de la Presidència. 
 
Atès que ell motiu de la urgència en l’aprovació del conveni per aquest ple es basa en 
el propi requeriment del Departament de Treball d’Afers Socials i famílies (DTSF) de 
què el conveni entri en vigor amb una antelació suficient i mínima al de la finalització 
de l’any en curs, donat que l’encàrrec de la gestió per part de l’Administració de la 
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Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a 
favor de la Diputació de Girona, Servei tècnic de punt de trobada a la Comarca del 
Gironès, comporta la posada en marxa i, de forma immediata, dels serveis que haurà 
de prestar la Diputació de Girona, en virtut del mateix,a partir del dia 1 de novembre 
de 2018, de conformitat amb la clàusula sisena del propi conveni. 
 
Atès que l’article 82.3 del Reial 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
estableix que l’Alcalde o President, en el present cas, el President de la Diputació, pot 
incloure a l’ordre del dia, per raons d’urgència degudament motivades, assumptes 
que no hagin estat prèviament informats per part de la respectiva comissió 
informativa, amb el requisit que el ple ratifiqui, amb caràcter previ, la seva inclusió a 
l’ordre del dia. 
 
D'acord amb els antecedents i fonaments anteriors, es proposa al Ple de la Diputació 
l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. RATIFICAR la inclusió a l’ordre del dia de la proposta d’aprovació del 
conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del servei tècnic de punt de 
trobada a la comarca del Gironès. 
 
SEGON. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió 
del servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès, així com el seu annex 
del servei de punt de trobada,  el contingut del qual es reprodueix, íntegra i 
literalment, a continuació. 
 
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA 
COMARCA DEL GIRONÈS. CN/3829 
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ... i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
MANIFESTEN  

8.Que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la 
comunitat, que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en 
concret, les polítiques d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les 
polítiques d’igualtat.  
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9.Que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la 
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport 
i protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del 
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord 
amb el decret 322/2011, de maig de reestructuració del Benestar Social i 
Família i el decret 86/2016, de 19 de gener de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

10.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans 
disposin d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina 
que mitjançant el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans 
de la demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits. 

11.Que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’eradicació 
de la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la 
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació 
i la gestió de tots els serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i 
recuperació integral) en col·laboració amb els ens locals. 

12.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

13.Que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic de la 
mateixa o de diferent administració, sempre que entre les seves competències 
hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans 
tècnics idonis per el seu desenvolupament. Tanmateix les encomanes de 
gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats 
a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del 
seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar totes 
els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que 
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  

14.D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts acorden col·laborar en el 
funcionament del Servei Tècnic de Punt de Trobada a Girona i comarca del 
Gironès i, a tal efecte, formalitzar el present conveni d’encàrrec de gestió 
d’acord amb les següents: 

CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encomanar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la 
Diputació de Girona del Servei Tècnic de Punt de Trobada de Girona, que gestionarà 
directament o bé mitjançant mitjà propi de la Diputació de Girona.  
La relació de la Diputació de Girona amb el DTSF es farà mitjançant la Direcció 
General de Famílies (DGF). 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de 
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció 
del menor. 
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Segona. Obligacions la Diputació de Girona  
1.Gestionar els STPT amb total compliment de les condicions tècniques de prestació 

del servei elaborades per la DGF que s’adjunten com a annex. 
2.Prestar el Servei a la ciutat de Girona, en el local que des de la DGF es posarà a 

disposició a aquest efecte. 
3.Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la 

xarxa d’atenció que des de la DGF es determini.  
4.Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 

indicacions de la DGF. 
5.Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 

d’acord a la legislació vigent. 
6.Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 

trametre mensualment les reclamacions rebudes a la DGF. 
7.Fer constar el logotip del DTSF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús, 

en tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni. 
8.Notificar a la DGF, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb 

el desenvolupament del servei. 
9.Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control del DTSF.  
10.Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 

responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades 
mínimes de 150.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tal i com 
preveu el Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en 
matèria d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures 
d’assegurances. 

11.Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant 
per part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la 
indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al 
finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i 
segons inventari realitzat. 

Tercera. Obligacions del Departament de Treball Afers Socials i Famílies 
1.El pressupost referit a un període de 10 mesos per a la prestació Servei Tècnic de 

Punt de Trobada de Girona és de 100.690,00 euros (IVA exempt). 
Abonar a la Diputació de Girona per a la prestació del Servei Tècnic de Punt de 
Trobada de Girona 20.138,00 euros (IVA exempt) pel període comprès entre l’ 1 
de novembre de 2018 i el 31 de desembre de 2018. 

2.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest 
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport. 

3.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 

Quarta. Justificació i Pagament 
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General de 
Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i s’imputarà a la partida 
pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i serveis, del programa 313* 
Suport a les famílies. 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la 
Direcció General de Famílies.  
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
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Cinquena. Comissió de seguiment 
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de 
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre. 
Per part del TSF la persona serà el o la titular de la Direcció General de Famílies o 
persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada.  
Sisena. Vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà el dia 1 de novembre de 2018 i finalitzarà el dia 
31 d’octubre de 2019. 
Setena. Causes de resolució  
Són causes de resolució d’aquest conveni: 

5. El mutu acord entre les parts. 
6. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres 

mesos. 
7. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
8. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 

Vuitena. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest 
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues 
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional. 
Novena. Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’estarà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta 
d’ordenament administratiu aplicable.  
Desena. Interpretació  
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts i, en darrer terme seran resoltes, si 
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I en prova de conformitat se signa aquest document.”  
“Annex 
Condicions Tècniques  
Servei Tècnic Punt de Trobada  
Girona  
I.- DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I FONAMENTACIÓ 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment dels drets de relació i comunicació  dels fills i filles establert per als 
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la 
tutela per part de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de 
menors d’edat. 
La prestació que es vol desenvolupar de mitjançant aquest contracte està regulada al 
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, la Llei 
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5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol, 
del llibre segon  del Codi civil de Catalunya,  
II. OBJECTIUS 
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus  
progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència 
masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o 
divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de 
l’Administració Pública. 
Els objectius específics són: 

- Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la 
família extensa, oferint un espai i context adequats a aquesta finalitat. 

- Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades durant el 
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels 
membres de la família i dels i les menors en casos de situacions de risc de 
violència durant el compliment del règim de visites. 

- Evitar que els menors hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits 
destinats a altres finalitats (comissaria, jutjats, ...). 

- Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels 
progenitors i/o dels enfrontaments amb la família extensa per al o la menor. 

- Oferir als organismes derivants el coneixement sobre els desenvolupament de 
les visites i la incidència d’aquestes en els i les menors. 

III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI 
Les activitats que s’inclouen en la prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada són 
les següents: 

7. Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al 
pare o mare no custodi o no guardador/a.- realització de la visita entre fills i 
filles i pare o mare no custodi o no guardador/a, supervisada per les persones 
professionals del punt de trobada. 

8. Cessió de l’espai i del material, sota el control i la tutela del personal tècnic, 
per poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles. 

9. Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als 
familiars implicats en el règim de visites. 

10. Informació a les famílies sobre l’existència d’instruments específics per 
treballar la problemàtica familiar existent, com la mediació i altres, sempre que 
sigui possible. 

11. Seguiment de l’expedient on es farà constar el compliment o incompliment  i 
les incidències que es puguin donar en la utilització del servei. 

12. Comunicació del seguiment i incidències que es puguin produir als organismes 
derivants i a la Direcció General de Famílies. 

IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA 
4. Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret 

de relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès 
primordial, s’escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui 
verificada en un espai neutral amb intervenció de persones professionals. 

5. Pares i mares i tutors d’aquests infants. 
6. Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació. 

V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA A CONCERTAR  
El servei de punt de trobada s’ha de prestar a la ciutat de Girona, en un local que a tal 
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efecte es posarà a disposició de la Diputació de Girona.  
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada s’ha de prestar dins dels horaris següents: 
- Dimecres de 17h a 20h 
- Divendres de 17h a 20h 
- Dissabtes i diumenges de 10 h a 14h i de 16h a 20h 
- Dos a la setmana, com a mínim, un d’ells dimecres, per a tasques de coordinació i 
entrevistes amb les famílies. 
VII. FONTS DE DERIVACIÓ 
Els Serveis Tècnics de Punt de Trobada només poden atendre les peticions de 
derivació provinents de: 

d) Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de 
mesures cautelars o definitives, que estableixi l‘exercici dels drets de relació i 
comunicació amb els fills i filles a desenvolupar en els serveis tècnics del punt 
de trobada.  En aquest supòsit s’inclouran els plans de parentalitat. 

e) Òrgans competents en matèria de protecció a la Infància i Adolescència, 
mitjançant resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o 
acolliment en centres residencials.  
El Servei Tècnic de Punt de Trobada no es pot utilitzar durant la realització de 
l’estudi diagnòstic. 

f) Centres d’Intervenció Especialitzada de la Xarxa d’Atenció i Recuperació 
Integral a les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar un 
l‘exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles als i les menors 
sota la tutela de dones en situació de violència masclista, mitjançant un acord 
entre els progenitors, i prèvia avaluació de l’equip tècnic.  

En cap cas, es poden atendre demandes provinents d’advocades/ts particulars sense 
requeriment del judicial.  
Cas que el nombre de visites superi la capacitat d’espai i de temps del centre, s’ha de 
notificar a la unitat directiva depenent de la Direcció General de Famílies als efectes 
oportuns. 
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ 
Per al funcionament correcte del Servei Tècnic de Punt de Trobada, l’adjudicatari, en 
la zona especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent: 
a) Tècnic/a coordinador/a: 
Funcions: ha d’assumir la coordinació general del servei; la realització de les 
entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors; els contactes amb els equips 
externs; la coordinació amb la persona tècnica de la Direcció General de Famílies i la 
coordinació interna del servei. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 4. 
Nivell d’estudis: Llicenciatura en psicologia amb l’especialitat en formació clínica. 
Contractació mínima de 22 hores setmanals  
Nombre mínim de coordinador/a necessaris: 1 i un mínim de contractació de 22 hores 
setmanals 
b) Tècnic/a referent 
Funcions:  

- Servir de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de 
desenvolupar diàriament; fer el seguiment de les visites. Ocasionalment, pot 
desenvolupar les tasques que la persona coordinadora li encarregui, sempre 
sota la supervisió i responsabilitat. 
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- Acompanyar els menors dins el Punt de Trobada mentre es fan les entrevistes 
prèvies a l’inici del servei; acompanyar els menors en l’interval de temps de 
que el pare o mare custodi arriba a les instal·lacions fins que arriba el 
pare/mare no custodi; donar suport en el cas que hi hagi mancances en la 
relació entre pares i/o mares i els fills o filles;  elaborar els informes 
corresponents. 

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 
Nivell d’estudis: Llicenciatura en psicologia, treball social, educació social o titulació 
equivalent, d’acord a les noves titulacions universitàries. 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 4 i un mínim de contractació, en el 
seu conjunt, de 88 hores setmanals 
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir la llicenciatura en psicologia o 
titulació equivalent d’acord a les noves titulacions universitàries. i podrà assumir les 
funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular. 
c) Jurista: 
Funcions: assessorar l’equip tècnic en la seva relació amb els òrgans derivants i amb 
els i les usuàries del Servei.  
Formació: Llicenciatura en Dret 
Nombre mínim de tècnics/tècniques  necessaris : 1 
Modalitat contractual i temps de contractació: a concretar per la gestora “ 
 
TERCER. PUBLICAR el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració  de la Generalitat, als 
efectes de fer-lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, (en la seva versió donada segons la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
QUART. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HIS ENDA 
 
9. PLE119/000089/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió In formativa PEAH ; 

Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient  de suplement de crèdit 
DG 3SC 8/2018 del pressupost de la Diputació de Gir ona de l'exercici 2018. 
(Exp. 2018/8252) 

 
“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 
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reguladora de les hisendes locals), s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 8/2018 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 8/2018 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. 
400 9420 76200 Pla Únic d’Obres i Serveis – Pla específic 1.417.918,00 

400 9420 76201 Fons de subvencions per a inversions Assist. i Coop. 
Mun. 3.100.000,00 

   TOTAL 4.517.918,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
207 9290 50000 Fons de Contingència 235.268,00 
   TOTAL 235.268.00 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 
207 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 4.282.650,00 

 TOTAL 4.282.650,00 
 
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.” 
 
El president senyor Miquel Noguer dóna la paraula a la vicepresidenta tercera 
senyora Maria Àngels Planas i Crous, qui comenta que el que aprovem és un 
suplement de crèdit, en aquest cas de dues partides, que es el Pla únic d’obres i 
serveis. En aquest cas fem aquest suplement de crèdit per valor d’1.417.918 euros 
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perquè els ajuntaments ja han fet les seves obres, i per tal que puguin disposar de la 
quantia, per això fem aquest suplement de partida, i llavors l’altre suplement és el 
fons de subvenció per les inversions d’assistència, cooperació municipal. La quantia 
són 3.100.000,00 euros. Vostès saben que aquest fons és una partida bianual. La 
dotem perquè puguem començar a treballar ara al 2018 i no esperar al 2019 a tenir el 
pressupost a la cooperació. Aquestes dues partides seran baixa de crèdit al fons de 
contingència per valor de 235.268,00 euros, i el romanent de tresoreria per valor de 
4.282.650,00 euros, i saben que els romanents no es poden incorporar a l’exercici 
següent, i més en el cas que el deute a final d’any entenem que serà zero. 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
10. PLE119/000087/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió I nformativa PEAH ; 

Intervenció (010): Aprovació de la modificació dels  requisits bàsics de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia per a l es despeses i obligacions, 
aplicable als ens locals adherits al Servei d'Assis tència en l'exercici del 
control intern. (Exp. 2018/8263) 

 
“El Real decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017), té per objecte la regulació 
dels procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació 
a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del 
sector públic i defineix el règim de control intern general com aquella activitat 
economicofinancera del sector públic local exercida per l’òrgan interventor mitjançant 
l’exercici de la funció interventora i el control financer.  
 
L’objectiu principal de la funció interventora té per objecte controlar, abans que siguin 
aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui quina 
sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la normativa aplicable, 
els consorcis adscrits, que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de 
despeses, així com els ingressos i pagaments que se’n derivin, i la inversió o 
l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva 
gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.  
 
L’article 9 del RD 424/2017, en el seu apartat 1, estableix que la fiscalització prèvia 
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes 
autònoms es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat i el control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de 
la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer. 
 
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a 
proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia.  
 
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de Girona, 
en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i 
obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits 
bàsics, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes 
pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim 
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ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar 
adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció 
general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la previsió dels 
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics, actualitzat per acord de 1 de juliol de 2011 
(en endavant ACM2008), en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei 
d’Assistència de la Diputació de Girona en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals. L’esmentat acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 70, 
de data 11 d’abril de 2018, essent vigent a partir de l’endemà d’aquesta publicació, i 
fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
En data 2 d’agost de 2018 es publica al BOE la Resolució de 25 de juliol de 2018, de 
la Intervenció general de l’administració de l’Estat, per la que es publica l’Acord del 
Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 (ACM2018), amb el que es dóna aplicació 
a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en l’àmbit dels 
contractes del sector públic i els encàrrecs a mitjans propis. 
 
L’àmbit objectiu de l’ACM2018 es limita a reformar i desenvolupar els tipus de 
despesa afectats per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, que ha introduït importants novetats tant en matèria de contractes 
administratius com en matèria d’encàrrecs a mitjans propis personificats, substituint, 
en aquest àmbit, l’ACM2008. 
 
Entre els serveis d’assistència inclosos en l’àmbit del Servei d’Assistència en 
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la província de Girona, i 
concretament dins l’àmbit de la funció interventora, s’ofereix, entre d’altres, l’Inventari 
d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en règim de 
requisits bàsics, i les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als 
extrems fixats a l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 
 
És per això, que des del Servei d’assistència procedeix determinar i actualitzar els 
tipus de despeses i obligacions que estaran sotmeses al règim de requisits bàsics als 
efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia en els termes que preveu l’article 
13 del RD 424/2017, així com també determinar i actualitzar els requisits a comprovar 
i considerats de caràcter bàsic per a cadascun d’ells, adaptant al sector públic local 
els requisits fixats pels diferents Acords del Consell de Ministres respecte a l’exercici 
de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en tot allò que és d’aplicació a 
les entitats locals. A més, també s’incorporen algunes modificacions en la descripció 
d’aquests tipus de despeses i obligacions, fruit dels resultats derivats de l’exercici del 
control durant el present exercici. 
 
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons, i en els termes que preveu 
l’article 13 del RD 424/2017 i de les atribucions conferides al Ple d’aquesta 
corporació, i d’acord amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
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PRIMER. Aprovar les modificacions dels tipus de despeses i obligacions sotmeses a 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens 
adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de 
la Diputació de Girona, que es concreten en l’Annex l d’aquest acord, els quals 
formen part del mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de 
despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells 
que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia, en 
adaptació als Acords del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 i de 20 de juliol 
de 2018. 
 
SEGON. Aprovar les modificacions dels requisits bàsics a comprovar adaptats a 
l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, i a l’Acord del Consell de 
Ministres de 20 de juliol de 2018, en l’exercici de les actuacions de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten en l’Annex ll 
d’aquest acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals, per als ens 
adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de 
la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Publicar el present acord i els seus annexos (Annex l i Annex ll) en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
QUART. El present acord serà vigent des de l’endemà de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i fins a la seva modificació o derogació expressa.” 
 
“ANNEX I 
Tipus de despeses i obligacions, sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim 
de requisits bàsics 
(Es relacionen, a títol informatiu, quines són les disposicions de l’ACM corresponent que regulen la 
mateixa despesa o obligació) 

 
1. ÀREA DE PERSONAL ACM2008 ACM2018 

1.1 Altes personal funcionari     

  1.1.1 

Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera (fase 
A) 

-   

  1.1.2 Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí (fase A) -   

  1.1.3 Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D) -   

  1.1.4 Nomenament de personal funcionari interí (fase D) -   

  1.1.5 

Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de 
serveis (fase AD/D) 

-   

  1.1.6 Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure 
designació (fase AD/D) 

-   

  1.1.7 Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD) -   

1.2 Altes personal laboral     

  1.2.1 Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A) -   

  1.2.2 Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal (fase A) -   

  1.2.3 Contractació de personal laboral fix (fase D) 2.1   

  1.2.4 Contractació de personal laboral temporal (fase D) 2.2   

  1.2.5 Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de 
contractació (fase D) 

2.2   
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  1.2.6 Pròrroga de contractes laborals (fase AD) 2.4   

1.3 Altes personal directiu i/o eventual     

  1.3.1 Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A) -   

  1.3.2 Contractació de personal directiu (fase D) -   

  1.3.3 Contractació de personal eventual (fase AD) -   

1.4 Expedients de nòmines de retribucions del person al     

  1.4.1 Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O) 3   

1.5 Expedients de productivitat, complements, i altr es variacions     

  1.5.1 Autorització i compromisos del complement de productivitat (fase 
AD) 

-   

  1.5.2 Reconeixement de l'obligació del complement de productivitat 
(fase ADO/O) 

-   

  1.5.3 
Autorització i compromís d'altres plusos i complements 
(polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de 
diners, ...) (fase AD) 

-   

  1.5.4 
Reconeixement de l'obligació d'altres plusos i complements 
(polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de 
diners, ...) (fase ADO/O) 

-   

  1.5.5 Altres productivitats (fase ADO/O) -   

  1.5.6 Reconeixement de serveis (fase ADO/O) -   

  1.5.7 Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO/O) -   

  1.5.8 Abonament d'indemnitzacions a l'empara del RD 462/2002 (fase 
ADO/O) 

-   

1.6 Expedients relatius a contribucions al Pla de pension s dels empleats 
de l'Entitat local i organismes autònoms 

    

  1.6.1 Aprovació de la despesa (fase AD) -   

  1.6.2 Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase ADO/O) 4   

1.7 Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a  la Seguretat 
Social 

    

  1.7.1 Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat 
Social (fase ADO/O) 

5   

1.8 Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció socia l al personal, tant 
funcionari com laboral 

    

  1.8.1 Aprovació convocatòria (fase A) 25   

  1.8.2 Resolució convocatòria (fase D) 25   

  1.8.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 25   

1.9 Expedients per a la concessió de bestretes al person al, tant funcionari 
com laboral 

    

  1.9.1 Concessió de bestretes al personal (fase AD) 25   

  1.9.2 Reconeixement de l'obligació de bestretes al personal (fase 
ADO/O) 

25   

  1.9.3 Concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb 
sentència al seu favor (fase ADO) 

27   

1.10 Altres expedients de personal     

  1.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) -   

  1.10.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) -   

  1.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -   

2. ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, 
I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

ACM2008 ACM2018 
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2.1 
Preparació i adjudicació d'expedients de contractaci ó d'obres 
(inclosos els contractes de subministrament de fabr icació quan el 
PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'ob res) 

    

  2.1.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)  2.1.1.A) 

  2.1.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)  2.1.1.B.1) 

  2.1.3 Formalització (fase AD/D)  2.1.1.B.2) 

2.2 
Preparació i adjudicació d'expedients de contractaci ó conjunta de 
projecte i obra, quan sigui possible establir l'imp ort estimatiu de les 
obres 

 
  

  2.2.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD)  2.2.1.A.1) 

  2.2.2 Formalització (fase AD)  2.2.1.A.2) 

2.3 
Preparació i adjudicació d'expedients de contractaci ó conjunta de 
projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5  de la LCSP, no sigui 
possible establir l'import estimatiu de les obres 

 
  

 2.3.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte)  2.2.2.A) 

  2.3.2 Formalització (fase AD projecte)  2.2.2.A) 

  2.3.3 Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD obra)  2.2.2.B) 

2.4 
Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obr a (incloses les 
fases posteriors a la formalització en els contract es tramitats en el 
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació) 

 
  

  2.4.1 Modificats (fase AD)  
2.1.2 

 2.4.2 Continuació provisional de les obres (fase AD)  -  - 

  2.4.3 Revisió de preus (fase AD)  2.1.3 

  2.4.4 Certificacions d'obres (fase O)  2.1.4 

  2.4.5 
Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el pagament de 
les certificacions d'obres (fase O)  

2.1.5 

  2.4.6 Certificació final (fase O)  
2.1.6 

  2.4.7 Liquidació (fase O)  
2.1.7 

  2.4.8 
Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels 
costos de cobrament (fase ADO)  

2.1.8 

  2.4.9 Indemnització a favor del contractista (fase ADO)  
2.1.9 

  2.4.10 Resolució del contracte (fase ADO/O)  
2.1.10 

  2.4.11 

Pagament de primes o compensacions als participants en el 
diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia 
a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase 
ADO) 

 2.1.11 

2.5 Expedients de concessió d'obres    

  2.5.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)  6.1.A) 

  2.5.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)  6.1.B.1) 

  2.5.3 Formalització (fase AD/D)  
6.1.B.2) 

  2.5.4 Modificats (fase AD)  
6.2 

  2.5.5 Revisió de preus (fase AD)  6.3 

  2.5.6 Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O)  6.4.1 

  2.5.7 Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase O)  6.4.2 

  2.5.8 
Abonaments en cas que el finançament de la construcció de l'obra 
es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables, 
d'acord amb l'article 265 de la LCSP (fase O) 

 6.4.3 
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  2.5.9 
Abonament al concessionari de la retribució per la utilització de 
l'obra (fase O)  

6.5 

  2.5.10 Aportacions públiques a l'explotació, previstes a l'article 268 de la 
LCSP (fase ADO/O)  6.6 

  2.5.11 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels 
costos de cobrament (fase ADO)  6.7 

  2.5.12 Indemnització a favor del contractista (fase ADO)  6.8 

  2.5.13 Resolució del contracte (fase ADO)  6.9 

  2.5.14 

Pagament de primes o compensacions als participants en el 
diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia 
a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase 
ADO) 

 6.10 

  2.5.15 Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat 
adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)  6.11 

2.6 

Expedients de subministraments (Subministraments en g eneral, els 
d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i 
els contractes de subministraments de fabricació qu an el PCAP no 
determini l'aplicació directa del contracte d'obres , i per a les fases 
posteriors a la formalització en els contractes tra mitats en el marc d'un 
sistema de racionalització tècnica de la contractac ió) 

    

  2.6.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)  3.1.1.A) 

  2.6.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)  3.1.1.B.1) 

  2.6.3 Formalització (fase AD/D)  3.1.1.B.2) 

  2.6.4 Revisió de preus (fase AD)  
3.1.2 

  2.6.5 Modificació del contracte (fase AD)  
3.1.3 

  2.6.6 Abonaments a compte (fase O)  3.1.4 

  2.6.7 Pròrroga del contracte (fase AD)  3.1.6 

  2.6.8 Entregues parcials i liquidació (fase O)  3.1.5 

  2.6.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels 
costos de cobrament (fase ADO)  3.1.7 

  2.6.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO)  3.1.8 

  2.6.11 Resolució del contracte (fase ADO)  3.1.9 

  2.6.12 

Pagament de primes o compensacions als participants en el 
diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia 
a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase 
ADO) 

 3.1.10 

2.7 
Expedients de serveis (Serveis en general, i per a le s fases posteriors a 
la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de 
racionalització tècnica de la contractació) 

   

  2.7.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)  4.1.1.A) 

  2.7.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D)  4.1.1.B.1) 

  2.7.3 Formalització (fase AD/D)  
4.1.1.B.2) 

  2.7.4 Modificació del contracte (fase AD)  
4.1.2 

  2.7.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)  4.1.3 

  2.7.6 Abonaments a compte (fase O)  4.1.4 

  2.7.7 Pròrroga dels contractes (fase AD)  4.1.6 

  2.7.8 Entregues parcials i liquidació (fase O)  4.1.5 

  2.7.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels 
costos de cobrament (fase ADO)  4.1.7 

  2.7.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO)  4.1.8 
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  2.7.11 Resolució del contracte (fase ADO)  4.1.9 

  2.7.12 

Pagament de primes o compensacions als participants en el 
diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia 
a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase 
ADO) 

 4.1.10 

2.8 Expedients de concessió de servei      

  2.8.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - - 

  2.8.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) - - 

  2.8.3 Formalització (fase AD/D) - - 

  2.8.4 Modificats (fase AD) - - 

  2.8.5 Revisió de preus (fase AD) - - 

  2.8.6 Abonaments per aportacions (fase O) - - 

  2.8.7 Abonaments en el cas que el finançament del servei es realitzi a 
través de subvencions o préstecs reintegrables (fase O) 

- - 

  2.8.8 Abonament al concessionari de la retribució pel servei (fase O) - - 

  2.8.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels 
costos de cobrament (fase ADO) 

- - 

  2.8.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - - 

  2.8.11 Resolució del contracte (fase ADO) - - 

  2.8.12 

Pagament de primes o compensacions als participants en el 
diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia 
a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase 
ADO) 

- - 

  2.8.13 Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat 
adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO) 

- - 

2.9 Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP     

  2.9.1 Encàrrec (fase AD)  8.2.1 

  2.9.2 Modificacions de l'encàrrec (fase AD)  8.2.2 

  2.9.3 Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O)  
8.2.3 

  2.9.4 Liquidació (fase O)  
8.2.4 

2.10 Adquisició de béns immobles     

  2.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) 17.1.A.2) 
17.4.A)  

  2.10.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) 17.1.B.1) 
17.4.B)  

2.11 
Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com  a expedient 
independent o en expedient d'alienació de l'immoble  en què 
simultàniament s'acordi l'arrendament 

  
 

  2.11.1 Proposta d'arrendament (fase A) 17.3.1.1) 
17.5.1.1)  

  2.11.2 Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D) 17.3.1.2) 
17.5.1.2)  

  2.11.3 Pròrroga i novació (fase AD) 17.3.2 
17.5.2  

  2.11.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) 17.3.3 
17.5.3  

2.12 Permuta de béns     
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  2.12.1 Aprovació i compromís de la permuta (fase AD) - - 

  2.12.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - 

2.13 Contractació d'assegurances      

  2.13.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - 

  2.13.2 Compromís de la despesa (fase D) - - 

  2.13.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - 

2.14 Contractació de pla de pensions      

  2.14.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - 

  2.14.2 Compromís de la despesa (fase D) - - 

  2.14.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - 

2.15 Contractes d'accés a bases de dades i de subscripci ó a publicacions, 
tramitades d'acord amb la DA 9ª LCSP 

     

  2.15.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) - - 

  2.15.2 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 

2.16 Contractació de creació i interpretació artística i  literària i contractes 
privats d'espectacles 

    

  2.16.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)  7.1 

  2.16.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D)  7.1 

  2.16.3 Formalització (fase AD/D)  7.1 

  2.16.4 Modificació del contracte (fase AD)  
7.1 

  2.16.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)  
7.1 

  2.16.6 Abonaments a compte (fase O)  
7.2 

  2.16.7 Pròrroga dels contractes (fase AD)  
7.1 

  2.16.8 Liquidació (fase O)  7.2 

  2.16.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels 
costos de cobrament (fase ADO)  7.2 

  2.16.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO)  7.2 

  2.16.11 Resolució del contracte de serveis (fase ADO)  7.2 

  2.16.12 

Pagament de primes o compensacions als participants en el 
diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia 
a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase 
ADO) 

 7.2 

2.17 Reclamacions que es formulen davant l'administració , en concepte 
d'indemnització de danys i perjudicis, per responsa bilitat patrimonial 

    

  2.17.1 Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació 
(fase ADO) 

6.1  

  2.17.2 Execució de sentències (fase ADO) - - 

2.18 Expedients d'actes resolutoris de recursos administr atius amb 
contingut econòmic 

     

  2.18.1 Acte de resolució del recurs (fase ADO) - - 

2.19 Despeses, les fases A i D de les quals, no estan su bjectes a 
fiscalització prèvia d'acord amb l'article 17 del R D 424/2017 

  
 

  

  2.19.1 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 

2.20 Contractes tramitats en el marc d'un sistema de rac ionalització tècnica 
de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/ f ormalització) 

    

  2.20.1 Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària)  
5.1.1.A) 

5.2.1 
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  2.20.2 Inici de licitació de subministrament  (sense fase pressupostària)  
5.1.1.A) 

5.2.1 

  2.20.3 Inici de licitació de servei  (sense fase pressupostària)  
5.1.1.A) 

5.2.1 

  2.20.4 Adjudicació de l'acord marc (sense fase pressupostària)  5.1.1.B) 

  2.20.5 Formalització de l'acord marc  (sense fase pressupostària)  5.1.1.C) 

  2.20.6 Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD)  5.1.2 

  2.20.7 Modificació de l'acord marc d'obres (sense fase pressupostària)   5.1.3 

  2.20.8 
Modificació de l'acord marc de subministraments (sense fase 
pressupostària) 

  5.1.3 

  2.20.9 Modificació de l'acord marc de serveis (sense fase pressupostària)   5.1.3 

  2.20.10 Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació d'obres 
(fase AD)  5.2.2 

  2.20.11 Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de 
serveis (fase AD)  5.2.2 

  2.20.12 Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de 
subministraments (fase AD)  

5.2.2 

2.21 Altres expedients de contractació, contractes patri monials i privats, i 
responsabilitat patrimonial 

    

  2.21.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - 

  2.21.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - 

  2.21.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 

3. ÀREA DE SUBVENCI ONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015 

ACM2008 ACM2018 

3.1 Subvencions en règim de concurrència competitiva      

  3.1.1 Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A) 18.1.A)   

  3.1.2 Ampliació i/o distribució del crèdit (A) 18.1.A)   

  3.1.3 Compromís de la despesa (fase D) 18.1.B)   

  3.1.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.1.C)   

3.2 Subvencions de concessió directa     

  3.2.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) 18.2.A)   

  3.2.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.2.B)   

3.3 Subvencions nominatives     

  3.3.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) 18.2.A)   

  3.3.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.2.B)   

3.4 Expedients de convenis subscrits amb entitats col·la boradores en el 
marc de la LGS 

    

  3.4.1 Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (fase AD) 20.1   

  3.4.2 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) 20.2   

  3.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 20.3   

3.5 Altres expedients de subvencions i ajudes públiques  a les quals no és 
aplicable la LGS 

    

  3.5.1 Aprovació de la despesa (fase A) 19.1   

  3.5.2 Compromís de la despesa (fase D) 19.1 
19º.2 

  

  3.5.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 19.1   
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  3.5.4 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) 19.2   

3.6 Convenis de col·laboració amb altres entitats públi ques o amb 
persones físiques o jurídiques subjectes a dret pri vat 

    

  3.6.1 Aprovació del conveni (fase AD) 21.3.2.1   

  3.6.2 Modificacions (fase AD) 21.3.2.2   

  3.6.3 Pròrroga del conveni (fase AD) 21.3.2.3   

  3.6.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) 21.3.2.4   

3.7 Convenis de col·laboració amb altres entitats públi ques o amb 
persones físiques o jurídiques subjectes a dret púb lic 

    

  3.7.1 Aprovació del conveni (fase AD) -   

  3.7.2 Modificacions (fase AD) -   

  3.7.3 Pròrroga del conveni (fase AD) -   

  3.7.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -   

3.8 Transferències a ens dependents     

  3.8.1 Aprovació de la despesa (fase A) -   

  3.8.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) -   

  3.8.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -   

3.9 Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)     

  3.9.1 Aprovació de l'encomana (fase AD) -   

  3.9.2 Modificacions (fase AD) -   

  3.9.3 Pròrroga de l'encomana (fase AD) -   

  3.9.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) -   

3.10 Altres expedients de subvencions i transferències     

  3.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) -   

  3.10.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) -   

  3.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -   

4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS ACM2008 ACM2018 

4.1. Convenis urbanístics     

  4.1.1 Aprovació del conveni (fase AD) -   

  4.1.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) -   

4.2. Ocupació directa     

  4.2.1 Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase A) -   

  4.2.2 Aprovació definitiva. Compromís de la despesa (fase D) -   

  4.2.3 Pagament de l'ocupació directa_a justificar (fase O) -   

4.3 Expedients de despesa derivats d'expropiacions f orçoses     

  4.3.1 Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat d'ocupació 
(fase A) 

-   

  4.3.2 Dipòsits previs (fase D)  8.1   

  4.3.3 Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO) 8.2   

  4.3.4 Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu 
acord (fase AD/D) 

8.3   

  4.3.5 Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'expropiació o 
òrgan anàleg (fase AD/D) 

8.4   
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  4.3.6 Pagament o consignació del preu just (fase O) -   

  4.3.7 Pagament d'interessos de demora per retràs en la determinació 
del justipreu i en el pagament (fase ADO) 

8.5   

4.4 Altres expedients urbanístics     

  4.4.1 Aprovació de la despesa (fase A) -   

  4.4.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) -   

  4.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -   

5. DESPESES FINANCERES ACM2008 ACM2018 

5.1 Actius financers     

  5.1.1 Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO) -   

  5.1.2 Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits (fase 
ADO) 

-   

  5.1.3 
Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances realitzats 
per l'entitat local i els seus organismes autònoms a la tresoreria o 
les caixes d'altres agents econòmics (fase ADO) 

-   

  5.1.4 Adquisició d'accions i participacions (fase ADO) -   

  5.1.5 Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals o els 
seus organismes autònoms (fase ADO) 

-   

5.2 Passius financers     

  5.2.1 Amortització de préstecs i interessos derivats d'aquests, si és el 
cas (fase ADO) 

-   

  5.2.2 
Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la 
tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes autònoms (fase 
ADO) 

-   

5.3 Altres despeses financeres     

  5.3.1 Aprovació de la despesa (fase A) -   

  5.3.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) -   

  5.3.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -   

“ 
El president senyor Miquel Noguer comenta que si els hi sembla, faríem de manera 
conjunta els punt deu i onze. En tot cas, senyora Planas, faci l’explicació dels dos i 
passaríem a la votació conjunta. 
 
La vicepresidenta tercera senyora M. Àngels Planas pren la paraula i manifesta que, 
el que portem aquí és la modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia de les despeses d’obligacions aplicables dels ens locals adherits al 
servei d’assistència de l’exercici de control intern i també, per això fem el punt onze 
junt amb aquest, perquè és aplicable a la Diputació i a les entitats del seu sector 
públic. I, per tant, saben vostès que el 20 de març del 2018 vam portar en aquest ple 
l’aprovació del tipus de despeses i obligacions sotmeses a la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia al règim de requisits bàsics. Hi ha hagut canvis normatius, hem hagut 
d’introduir aquestes novetats en els canvis normatius, i per tant, s’ha de procedir a 
actualitzar aquests documents que nosaltres vam passar al ple de la Diputació del 20 
de març. I per tant, el que volem aprovar avui són les modificacions d’aquests 
documents que estan a l’annex 1 i l’annex 2 que se’ls hi ha entregat a vostès amb tota 
la documentació.  
El diputat senyor Salellas intervé i manifesta que el grup de la CUP en aquests dos 
punts farem una abstenció.  
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S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
11. PLE119/000088/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió I nformativa PEAH ; 

Intervenció (010): Aprovació de la modificació dels  requisits bàsics de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de desp eses i obligacions, 
aplicable a la Diputació de Girona i a les entitats  del seu sector públic 
subjectes a funció interventora. (Exp. 2018/5138) 

 
“La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local va modificar els articles 213 i 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
tot introduint una ordre directa al Govern Espanyol per a la regulació dels 
procediments de control intern i la metodologia d’aplicació amb l’objectiu, entre altres, 
de reforçar el control econòmic-pressupostari i el paper de la funció interventora en 
les entitats locals. 
 
L’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) regula el règim 
de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, establint en el seu 
apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de 
l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia.  
 
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el Ple de la Diputació de Girona, 
en data 15 de maig de 2018, va adoptar l’acord de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics de la Diputació de Girona i de les entitats del seu sector 
públic subjectes a funció interventora, aprovant alhora la substitució de la fiscalització 
prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat en 
aplicació de l’article 9 del RD 424/2017. (exp.2018/5138). 
 
En el mateix acte es va aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, així com els 
requisits bàsics a comprovar en adaptació a l’àmbit local de l’Acord del Consell de 
Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció general de l’administració de 
l’Estat, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en 
l’àmbit estatal, actualitzat per acord d’1 de juliol de 2011 (en endavant ACM2008). 
 
En data 2 d’agost de 2018 es publica al BOE la Resolució de 25 de juliol de 2018, de 
la Intervenció general de l’administració de l’Estat, per la que es publica l’Acord del 
Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 (en endavant ACM2018), respecte a 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en l’àmbit dels 
contractes del sector públic i els encàrrecs a mitjans propis en l’àmbit estatal. L’àmbit 
objectiu de l’ACM2018 es limita a reformar i desenvolupar els tipus de despesa 
afectats per la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, que ha 
introduït importants novetats tant en matèria de contractes administratius com en 
matèria d’encàrrecs a mitjans propis personificats, substituint, en aquest àmbit, 
l’ACM2008. 
 
Per l’exposat, es procedeix a determinar i actualitzar els tipus de despeses i 
obligacions que estaran sotmeses al règim de requisits bàsics als efectes de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en els termes que preveu l’article 13 del RD 
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424/2017, així com també determinar i actualitzar els requisits de caràcter bàsic a 
comprovar per a cadascun d’ells, adaptant al sector públic local els requisits fixats 
pels diferents Acords del Consell de Ministres.  A més, també s’incorporen algunes 
modificacions en la descripció d’aquests tipus de despeses i obligacions així com en 
els altres extrems a comprovar determinats pel Ple de 15 de maig, fruit dels resultats 
derivats de l’exercici del control durant el present exercici. 
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament de Control, la competència per a l’aprovació de la 
implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia correspon al Ple, a 
proposta del President i previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
Atès que la Intervenció ha emès el seu informe, el qual obra en l’expedient, per a la 
modificació dels tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de requisits bàsics 
als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia en els termes de l’article 13 del 
RD 424/2017, i per a la modificació dels requisits bàsics en relació a les actuacions 
que es concreten en l’Annex ll. 
 
Per tot l’exposat, vista la normativa aplicable, i en concret el que disposa el TRLHL, el 
Reglament de Control, els Acords del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 i de 
20 de juliol de 2018, i el RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació dels tipus de despeses i obligacions sotmeses a 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, aplicable a la 
Diputació de Girona i a les entitats del seu sector públic subjectes a funció 
interventora, substituint l’Annex I aprovat pel Ple de 15 de maig de 2018 per l’Annex I 
que s’adjunta en aquest expedient a tots els efectes legals, en adaptació als Acords 
del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 i de 20 de juliol de 2018. 
 
SEGON. Aprovar la modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia per a la seva adaptació als Acords del Consell de Ministres de 30 de 
maig de 2008 i de 20 de juliol de 2018, en relació a les actuacions que es concreten 
en l’Annex ll que s’adjunta en aquest expedient a tots els efectes legals. 
 
TERCER. El present acord serà vigent a partir de l’1 de novembre de 2018, en 
aplicació a tots aquells expedients que es presentin per al seu control a partir 
d’aquesta data, sempre i quan hagi estat degudament adaptat el programa informàtic 
utilitzat per a l’emissió dels informes de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics. 
 
QUART. Donar compte del presents acords a la Intervenció de Fons, a la Secretaria i 
a la Tresoreria, així com als diferents centres gestors, tant de la Diputació de Girona 
com de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.” 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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12. PLE119/000036/2018-DCITS; Dictamen Comissió Inf ormativa TS ; Medi 
Ambient (014): Aprovació de l'addenda al conveni de  col·laboració amb 
l'empresa Llet Nostra Alimentària, SL per a l'explo tació de la imatge de la 
nova granja model de Monells. (Exp. 2017/3923) 

 
“La Diputació de Girona va subscriure un conveni amb l'Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) amb l'objectiu de desenvolupar conjuntament una 
Granja model experimental de ramat vacu lleter a la finca de Monells, mitjançant el 
qual, IRTA va fer les obres de la nova granja, les quals havien de preveure un espai 
per a visites externes.  

 
La Diputació de Girona i Llet Nostra Alimentària, S.L., van subscriure un conveni 
mitjançant el qual Llet Nostra Alimentària SL es compromet a cofinançar les obres de 
la granja i a participar en la difusió de l’explotació i podrà utilitzar l’espai per a visites 
externes, així com fer ús de la imatge de la granja.  
 
En la inauguració de les obres es posà de manifest que l’espai previst en el projecte 
per a visites externes no era adequat, ja que havia d’allotjar la maquinària 
d’automatismes per a l’alimentació de les vaques i, per tant, ha calgut buscar una 
solució que satisfés les necessitats de gestió de la granja i les expectatives de Llet 
Nostra Alimentària SL. Per aquest motiu, no s’han fet el segon i el tercer pagaments 
de l’aportació de Llet Nostra Alimentària SL, a l’espera de trobar la solució adequada. 
 
Per acord entre IRTA, Llet Nostra Alimentària SL i la Diputació de Girona, es farà 
l’adequació de l’espai per a visites a l’antiga granja de conills, la qual acollirà un espai 
per a exposició permanent. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Acció Territorial hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració amb l'empresa LLET 
NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, per a l'explotació de la imatge de la nova granja model 
de Monells, del tenor literal següent:  
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. PER A L'EXPLOTACIÓ DE LA 
IMATGE DE LA NOVA GRANJA MODEL DE MONELLS  
CN/3067 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, NIF P1700000A, representada pel seu president, Il·lm. Sr. 
Miquel Noguer i Planas, i domicili a aquests efectes a Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 
Girona, assistit pel Secretari general de la Corporació Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
LLET NOSTRA ALIMENTARIA SL, domiciliada al c/ València núm. 7 A, 08015 
Barcelona; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 39324, foli 19, full B-
345.815 i amb C.I.F. número B- 64398373, representada pel seu Director General, Sr. 
Gabriel de Mariscal Ruigómez. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1. La Diputació de Girona va subscriure un conveni amb l'Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) amb l'objectiu de desenvolupar conjuntament una 
Granja model experimental de ramat vacu lleter a la finca de Monells, mitjançant el 
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qual, IRTA va fer les obres de la nova granja, les quals havien de preveure un espai 
per a visites externes.  
2. La Diputació de Girona i Llet Nostra Alimentària, S.L., van subscriure un conveni 
mitjançant el qual Llet Nostra Alimentària SL es compromet a cofinançar les obres de 
la granja i a participar en la difusió de l’explotació i podrà utilitzar l’espai per a visites 
externes, així com fer ús de la imatge de la granja.  
3. D'acord amb la clàusula primera d'aquest conveni, Llet Nostra Alimentària, SL es 
comprometia a fer efectiu un primer pagament per import de SEIXANTA MIL euros 
(60.000,00 €) a l'inici de les obres. Aquest pagament va ser fet efectiu puntualment. 
4. En la inauguració de les obres es posà de manifest que l’espai previst en el 
projecte per a visites externes no era adequat, ja que havia d’allotjar la maquinària 
d’automatismes per a l’alimentació de les vaques i, per tant, ha calgut buscar una 
solució que satisfés les necessitats de gestió de la granja i les expectatives de Llet 
Nostra Alimentària SL. Per aquest motiu, no s’han fet el segon i el tercer pagaments 
de l’aportació de Llet Nostra Alimentària SL, a l’espera de trobar la solució adequada. 
5. En data 16 de maig de 2018 es va celebrar la reunió anual de la comissió IRTA-
DDGI del conveni que tenen subscrit ambdues entitats per a la gestió de la granja. A 
la reunió hi va assistir un representant de Llet Nostra SL i en aquesta reunió es va 
acordar que IRTA farà l’adequació d’un espai per a visites a l’antiga granja de conills i 
que l’actuació serà finançada amb càrrec a la subvenció de 50.000 euros que la 
Diputació té atorgada a IRTA mitjançant l’esmentat conveni de gestió de la granja.  
III. CLÀUSULES 
Única. Modificació de l’acord d'inversió.  
De comú acord es modifiquen els terminis del 2n i 3r pagaments de Llet Nostra 
Alimentària SL a la Diputació de Girona, els quals queden definits com segueix: 
Segon pagament: en el moment en què s’iniciïn les obres d’adequació de l’espai per a 
visites, un cop la proposta hagi comptat amb el vistiplau tant de IRTA com de Llet 
Nostra SL i Diputació de Girona. 
Tercer pagament: a la finalització de les obres d’adequació de l’espai per a visites. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquesta addenda al conveni, la signen.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura de 
l’addenda al conveni i dels documents que siguin necessaris per al desplegament del 
present acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a Llet Nostra Alimentària, SL, a Semega i a 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.” 
 
El president senyor Miquel Noguer manifesta que el primer punt de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat és l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’empresa Llet 
Nostra Alimentària, SL per l’explotació de la imatge de la nova granja de Monells, i 
dona la paraula al diputat senyor Carles Salgas, qui comenta: Bé, ja vaig fer 
l’explicació a la comissió informativa però d’això es tracta, diguéssim, d’una addenda 
del conveni que es va aprovar el dia 14 de febrer del 2014, on només el que es canvia 
són els terminis de pagament, que havia de fer efectiva Llet Nostra, que era que, com 
s’inaugurava la granja de Monells, havien de fer un pagament, i aquest ara serà quan 
es comencin les obres. I després, el tercer punt era, passava de, el que és un any 
després de la inauguració a l’acabament de les obres.  
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta: sobre aquest punt, que l’ha 
explicat molt ràpid el senyor Salgas, com si fos una qüestió molt tècnica, que és cert 
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que hi ha un punt tècnic. Sí que nosaltres volíem, si més no, fer arribar una reflexió al 
voltant de l’origen de tot això. L’origen de tot això és que un espai que és públic, 
s’arriba a un acord amb una empresa, en aquest cas Llet Nostra, perquè en faci usos 
a canvi d’una inversió d’aquesta empresa. Això és el que tothom, bàsicament, coneix 
com una privatització d’un espai públic, no? És a dir, la Diputació diu: “No me’n faig 
càrrec jo, ho gestionaré i que ho gestioni, i a canvi d’uns diners, ho faci l’empresa Llet 
Nostra”. Bé, nosaltres creiem que aquest no és ni l’únic ni el millor mecanisme per 
donar suport al sector ramader de les comarques gironines. Nosaltres som els 
primers que les institucions públiques, i en aquest cas la Diputació, ha de donar un 
impuls al sector primari i al sector ramader de les comarques gironines. Però hi havia 
altres possibilitats, hi havia possibilitats d’haver estudiat un model conveniat amb La 
universitat de Girona, per exemple. Un model en què fossin les institucions públiques 
que impulsessin un espai potent que donés suport i que ajudés a visualitzar la feina 
que es fa des del sector ramader. Tot això era possible en el seu moment, no? Però 
el govern de Convergència, que és el mateix que tenim ara, no seran sempre les 
mateixes persones, però sí, el mateix partit polític, van escollir un altre model. I 
nosaltres, ens sap greu, però és un model que no compartim, no és ja per l’empresa 
en concret o una altra que sabem que fa, en aquest cas, un servei a moltes 
explotacions ramaderes de la nostra comarca, sinó perquè entenem que no és la 
funció pública de les institucions buscar la via privada per salvar les polítiques 
públiques. I com que no compartim aquest origen, avui no donarem suport al que és 
una reformulació d’un element que es va acordar en el seu moment fa quatre anys.  
El diputat senyor Carles Salgas pren la paraula i respon, jo ara dic, com ja he fet 
esment aquí, que resulta que es va aprovar per aquesta corporació aquest conveni, 
que va ser aprovat el 14 de febrer de 2014, i el debat ja es va tenir en aquell moment. 
El fet, diguéssim, de tot això és que, per exemple, Llet Nostra no és una empresa 
qualsevol, sinó Llet Nostra, doncs surt, del que es el tema del moviment cooperatiu 
que hi ha des de la cooperativa del Pla de l’Estany i les cooperatives del Baix 
Empordà. Doncs aquesta unió, que inicialment, es van unir aquestes dues 
cooperatives. Després, amb la dificultat que tenien el sector lleter del que es la 
recollida, empreses de la recollida de la llet, el que fan, doncs, surt aquesta empresa. 
Aquesta empresa es crea al 2003. Hi ha uns 200 ramaders, majoritàriament de les 
comarques gironines, perquè aquesta surt pràcticament de les comarques gironines, 
aquesta empresa Llet Nostra, i el que d’aquestes, que nosaltres, doncs, continuant 
una mica, com bé havia dit, doncs, el que s’havia aprovat al 2014. Doncs nosaltres 
també estem apostant pel tema del cooperativisme. Per què això? Perquè resulta que 
és ben bé una empresa que, gràcies a aquesta empresa, doncs, encara es manté el 
teixit ramader de les comarques gironines, i, a més a més, que no tindria sentit, 
diguéssim, que fos una altra empresa, ja que, des de l’inici del 2003, doncs el que és 
la granja de Monells, que antigament la portava Semega i ara, actualment, la porta 
l’IRTA, doncs, tant, diguéssim, antigament, com en l’actualitat, doncs ven la llet en 
aquesta cooperativa. I fins i tot, doncs, el que és “IRTA” forma part de la cooperativa 
del Baix Empordà, del grup de ramaders del Baix Empordà. Per aquest motiu, doncs 
entenc, suposo, que en una deliberació que devia tenir en el seu moment en el ple, 
que jo no hi era present, doncs es va decidir portar en aquest ple i decidir per aquesta 
empresa. Per aquest motiu ara només fem, com bé he dit, l’addenda del termini, no, 
per la funció. 
El diputat senyor Salellas intervé i manifesta: només clarificar que jo no tinc res en 
contra de Llet Nostra. He explicat, també, que sóc perfectament conscient del que 
està fent ara mateix i de quin sentit té i de per què es va crear. Però sí que 
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m’agradaria saber, si vostè ens podria explicar, a nivell públic, més enllà del suport 
als ramaders, l’espai aquest en concret, quines aportacions fa Llet Nostra o què 
beneficiarà per això convertir-ho realment en un espai públic, que és de tots, no? Crec 
que és un tema important, què els hi hem exigit a Llet Nostra en aquest espai, perquè 
realment puguem dir que és estratègicament públic.  
El diputat senyor Salgas respon i manifesta, diguéssim que en l’actualitat, s’ha 
demorat tot el que és el tema de l’aportació. Que era subjecte d’estudi acurat de les 
instal·lacions, no les instal·lacions que té, Semega o la Diputació de Girona, que ho té 
cedit a l’IRTA, sinó de les mateixes instal·lacions que té l’IRTA, concedeix, diguéssim, 
a Llet Nostra per divulgació, de tota la instal·lació. No només, el tema científic, que ja 
és un conveni que es farà IRTA amb Llet Nostra, sinó també amb el tema de les 
escoles i tot el que és més aviat a les escoles, que es promocionarà, les visites a la 
institució. Torno a dir. El fet, que la granja de Monells, doncs, des de l’inici, és 
productora de Llet Nostra.  
El president senyor Noguer intervé i comenta, cal dir que aquest conveni, com bé ha 
explicat el senyor Salgas, és un conveni aprovat al 2014. Avui no hem de modificar el 
conveni, només hem de modificar l’addenda dels pagaments, que així va ser aprovat 
quan es va fer el conveni amb l’IRTA i Llet Nostra per la inversió de la granja i per al 
desenvolupament de la mateixa. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
13. PLE119/000037/2018-DCITS; Dictamen Comissió Inf ormativa TS ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació de l'addenda al  conveni de 
col·laboració amb l'Ajuntament de Sils pel cofinanç ament i les condicions 
d'execució i lliurament de la millora de l'enllumen at públic exterior 
municipal. (Exp. 2016/976) 

 
“Atès que el Ple del dia 21 de novembre de 2017 va aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'ajuntament de Sils; i les condicions 
d'execució i lliurament de la millora de l'enllumenat públic exterior municipal; per tal de 
fer front a les despeses que es puguin detectar durant la fase de millora de 
l’enllumenat, motivades per l’obsolència de les instal·lacions, s’ha d’incrementar la 
prestació 2. 
 
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 Sils. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona 
i l’ajuntament de Sils pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la 
millora de l’enllumenat públic exterior de Sils, el literal del qual diu: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I L’AJUNTAMENT DE SILS PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXTERIOR DEL MUNICIPI 
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Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 31 de juliol de 2018, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 
17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi 
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats atorgades pel Ple de 31 de juliol de 2018. 
Martí Nogué i Selva, alcalde de l’Ajuntament de Sils, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili c/ Major, 71-73, 17840 Sils, 
amb NIF P1719800C. 
Antecedents 
1.Vist el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sils 
pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la millora de l’enllumenat 
públic exterior del municipi, signat per l’alcalde de Sils el 3 de gener de 2018, i pel 
president de la Diputació, el 13 de març de 2018. 
2.Tenint en compte que les instal·lacions d’enllumenat públic de Sils estan situades a 
l’exterior, a la intempèrie i per tant sotmeses a les inclemències del temps (canvis de 
temperatura, humitat, etc.) la qual cosa provoca un deteriorament més ràpid del que 
es pot donar en altres tipus d’instal·lacions, especialment si no es realitza un 
manteniment preventiu acurat, que inclogui les operacions rutinàries necessàries que 
permetin allargar la vida útil de les instal·lacions. 
3.Atès que en el cas del municipi de Sils i a causa que certs aspectes de la 
instal·lació d’enllumenat no han estat objecte del pertinent manteniment, és possible 
que a mida que s’executin les operacions de millora de l’eficiència energètica es 
descobreixin alguns desperfectes que s’hauran d’arreglar per tal de garantir el 
correcte funcionament i la necessària seguretat de les persones usuàries de la 
instal·lació.  
4.Vist que s’aprofitarà la part variable del servei de manteniment per tal que l’empresa 
adjudicatària, a mida que avancin les operacions de millora de l’eficiència energètica, 
redacti un informe que reflecteixi els desperfectes de la instal·lació que sigui 
imprescindible esmenar i vist que per fer front a la possible despesa addicional del 
servei de manteniment que es pugui donar el primer any de contracte per arreglar 
aquests desperfectes de les instal·lacions d’enllumenat causats per l’obsolescència, 
l’ajuntament de Sils preveu una ampliació de 50.000,00 euros de la prestació P2 del 
conveni signat. 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda al conveni signat, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
L’objecte d’aquesta addenda és incrementar la prestació 2 per tal de fer front a les 
despeses que es puguin detectar durant la fase de millora de l’enllumenat motivades 
per l’obsolència de les instal·lacions. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
La previsió d’increment de la prestació 2 és fins a 50.000 €, durant el primer any, i 
assumit, íntegrament per l’Ajuntament de Sils tal com es reflecteix en la taula següent. 
La resta de prestacions i de anualitats no varien.  

PRESTACIÓ DESCRIPCIÓ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

P1 Gestió energètica  6.267,80 6.267,80 6.267,80 6.267,80 6.267,80 6.267,80 

P2 
Manteniment 
preventiu 110.258,00 60.258,00 60.258,00 60.258,00 60.258,00 60.258,00 



 
   
 
 

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

 

62

P3 Garantia total 11.298,38 11.298,38 11.298,38 11.298,38 11.298,38 11.298,38 

P4 

Renovació de 
l’enllumenat públic 
exterior (25% del 
cost + la totalitat 
de l’IVA) 

102.006,99 102.006,99 102.007,00 0,00 0,00 0,00 

Coordinació SS i direcció tècnica 
de les actuacions de millora de 
l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic 

14.610,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (€) 244.441,34 179.831,17 179.831,18 77.824,18 77.824,18 77.824,18 

 

Tercer. Terminis i forma de pagament. 
La forma de pagament d’aquest increment de la prestació 2 és la mateixa de la 
prevista per a tota la prestació 2 d’acord amb el punt tercer del conveni signat entre la 
Diputació i l’Ajuntament.” 
I, en prova de conformitat, les dues parts signen aquesta addenda al 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. Traslladar aquest acord a l’ajuntament de Sils.” 
 
El president senyor Miquel Noguer dona la paraula al diputat senyor Joaquim Felip, 
qui comenta que atès que en el cas del municipi de Sils, i a causa de certs aspectes 
de la instal·lació de l’enllumenat que no han estat objecte de la partida de 
manteniment, és possible que a mida que es vagin executant les operacions de 
millora es descobreixi que alguns desperfectes s’hauran d’arreglar. Per tant, hem vist 
que s’aprofita la part variable del servei de manteniment, per tal que l’empresa 
adjudicatària, a mida que avancen les obres de millora de l’eficiència energètica es 
redacti també un informe que reflecteixi els desperfectes. I vist que, per fer front a 
aquesta possible despesa addicional del servei de manteniment que es pugui donar el 
primer any, l’ajuntament de Sils hi faria una ampliació de 50.000 euros en la prestació 
del P2, que quedaria fet de la següent manera: en el primer any, que va del 2018 fins 
al 2023, el primer serien de 110.258 i la resta dels anys 19, 20, 21, 22 i 23 serien de 
60.258. Per tant, el que es tractaria es d’aprovar aquesta addenda i facultar el 
president per dur a terme les correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques 
i modificacions no substancials d’aquest conveni i traslladar aquest acord a 
l’ajuntament de Sils. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
14. PLE119/000038/2018-DCITS; Dictamen Comissió Inf ormativa TS ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l'Ajuntament de 
Camprodon pel cofinançament i les condicions d'exec ució i lliurament 
d'una xarxa de calor alimentada amb biomassa. (Exp. 2016/909) 

 
“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 
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de biomassa i xarxa de calor, presentat per l’ajuntament de Camprodon, 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 104.879,06 €. 
 
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 Camprodon. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Camprodon pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament 
de l’ instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a la residència geriàtrica 
“l’Hospital”, al CEIP Dr. Robert i a la lla d’infants “Nins”, el literal del qual diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON I LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL 
“L’HOSPITAL” PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ I 
LLIURAMENT DE L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE CALOR A LA RESIDENCIA 
GERIÀTRICA “L’HOSPITAL”, AL CEIP MUNICIPAL DR. ROBERT I A LA LLAR 
D’INFANTS “NINS”. 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 31 de juliol de 2018, 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....................... 
F. Xavier Sala Pujol, alcalde de Camprodon, per elecció del Ple de l’Ajuntament, del 
dia 13 de juny de 2015, amb domicili a Plaça de la Vila, 1, Camprodon i NIF 
P1704300A, en representació d’aquest Ajuntament i, a la vegada, en representació de 
la Residència Geriàtrica Municipal L’Hospital, amb NIF P1700035G. 
Antecedents 

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) 

CAMPRODON P1704300A 9,42 460.387,01 209.758,12 52.439,53 
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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 Camprodon va presentar el projecte d’instal·lació d’una xarxa de 
calor a la residència geriàtrica “l’Hospital” i al CEIP Dr. Robert de Camprodon. 

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de .................... de setembre 
de 2018, 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) 

CAMPRODON P1704300A 9,42 460.387,01 209.758,12 52.439,53 

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 104.879,06 €. 
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. 
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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:  Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa i 
de les instal·lacions complementàries per donar servei al a la residencia 
geriàtrica “l’Hospital” i al CEIP municipal Dr. Robert, amb les 
característiques especificades en el projecte executiu (fase 1 del projecte 
executiu). 
Prestació P5: 
Obres corresponents a la llar d’infants “Nins” (fase 2 del 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, P4 i P5. 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 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
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13.Vist que al redactar el projecte executiu s’ha produït un increment de 229.653,09 € 
(IVA inclòs) en la despesa del projecte (obres complementàries) i que és creu 
convenient executar, també, una fase 2 per donar servei a la Llar d’Infants que té 
un cost suplementari de 24.715,05 € (IVA inclòs).  

14.Tenint en compte que per facilitar a l’Ajuntament de Camprodon l’assumpció dels 
increments anteriors s’ha adoptat la Resolució del president de la Diputació de 
Girona, de .................... de, esmentada en el punt 4, en el sentit d’incrementar la 
despesa elegible i, per tant, el cofinançament FEDER i l’aportació de la Diputació. 

15.Atès que amb l’aplicació de la Resolució de ........................ en surt el quadre 
següent de distribució de les despeses: 
Cost inicial del 
projecte. Fase 1. 

Prestació P4 

Despesa elegible 
FEDER 

Aportació FEDER Aportació Diputació 
de Girona 

Aportació 
Ajuntament de 

Camprodon 
230.733,93 190.689,20 95.344,60 47.672,30 87.717,03 

Cost final del 
projecte. Fase 1. 

Prestació P4 

Despesa elegible 
FEDER. Fase 1. 

Prestació P4 

Aportació FEDER. 
Fase 1. Prestació P4 

Aportació Diputació 
de Girona. Fase 1. 

Prestació P4 

Aportació 
Ajuntament de 

Camprodon. Fase 1. 
Prestació P4 

460.387,01 209.758,12 104.879,06 52.439,53 303.068,42 

16. Vista la disponibilitat de l’Ajuntament en assumir aquest major increment en el 
càlcul de la despesa del projecte executiu i, també, l’ampliació de la instal·lació a la 
llar d’infants. 

17.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les cinc prestacions és:  

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 Compra d’energia 
tèrmica 0,02907 €/kWh 17.922,97 21.686,80 

P1b Gestió energètica 1.850,00 €/any 1.850,00 2.238,50 

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 21.772,97 26.345,30 

  

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestació a càrrec de la 
Diputació de Girona 

Valor pressupostat base imposable  
€ (IVA exclòs) 

Cost € (IVA inclòs) 

P4 

Instal·lació i 
subministrament de la 
caldera de biomassa i 
de les instal·lacions 
complementàries per 
donar servei al a la 
residencia geriàtrica 
“l’Hospital” i al CEIP 
municipal Dr. Robert. 
Fase 1. 

380.485,13 460.387,01 
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PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestació a càrrec de 
l’Ajuntament 

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

P5 
Extensió del servei a la 
Llar d’infants “Nins”. 
Fase 2 

20.425,66 24.715,05 

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%. 
18. 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 

Residència geriàtrica  
"l'Hospital" 

Consum elèctric kWh 85.719 91.804 95.266 90.930 

CEIP Dr. Robert Consum elèctric kWh 31.871 31.160 33.693 32.241 

TOTAL Consum elèctric kWh 117.590 122.964 128.959 123.171 

Residència geriàtrica  
"l'Hospital" 

Consum tèrmic fòssil 
kWh 

441.958 442.453 515.017 466.476 

CEIP Dr. Robert Consum tèrmic fòssil 
kWh 

190.448 190.448 190.448 190.448 

Llar d'infants Nins Consum tèrmic fòssil 
kWh 

83.544 57.942 63.457 68.315 

TOTAL 
Consum tèrmic fòssil 
kWh 632.406 632.901 705.464 725.238 

19.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 les prestacions núm. 4 i núm. 5 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 Preus anuals 
IVA exclòs  

Preus anuals 
IVA inclòs  

Direcció de les obres 
estimada d'instal·lació 
d’una xarxa de calor a la 
residència geriàtrica 
"l'Hospital", el CEIP Dr. 
Robert i la llar d’infants 
“Nins”. 

6.800,00 1 6.800,00 8.228,00 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes 
Primer. Objecte. 
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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 cinc prestacions (P1, P2, P3, P4 i P5) a la Diputació de 
Girona. 

b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 
xarxa de calor a la residència geriàtrica “l’Hospital”, al CEIP Dr. Robert i a la 
llar d’infants “Nins”(prestacions núm. 4 i núm.5) de Camprodon, 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 , 3, i 5 i l’increment del cost de la prestació núm. 4. 

d)Que la Residència Geriàtrica Municipal “L’Hospital” assumeixi el compromís 
d’abonar a l’empresa adjudicatària la part que li correspongui de la prestació 1. 

e)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 les prestacions 
núm. 4 i núm. 5. 

f)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 116.5 i 323.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 17.922,97 21.686,80 

P1 b Gestió energètica 1.850,00 €/any 1.850,00 2.238,50 

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 21.772,97 26.345,30 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4 i núm 5), el seu valor estimat i la 
distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 
Taula 2 

PRESTACIÓ 4: fase 1 TOTAL 

Instal·lació d’una xarxa de calor a la residència geriàtrica "l'Hospital", el 
CEIP Dr. Robert i la llar d’infants “Nins”. Percentatge imputable a la 
subvenció FEDER:  55,13% 

253.807,32 

Instal·lació d’una xarxa de calor a la residència geriàtrica "l'Hospital", el 
CEIP Dr. Robert i la llar d’infants “Nins”. Percentatge d’increment assumit, 
tot, per l’Ajuntament: 44,87% 

206.579,69 

TOTAL P4 460.387,01 

PRESTACIÓ 5: fase 2 TOTAL 
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Llar d’infants “Nins. 
Assumit, tot, per l’Ajuntament: 100% 24.715,05 

TOTAL P5 24.715,05 

TOTAL DESPESES (P4+P5) 485.102,06 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 104.879,06 

TOTAL FEDER 104.879,06 

Ajuntament. Sobre la despesa elegible FEDER (fase 1). P4 96.488,73 

Ajuntament. Sobre l’increment del projecte (fase 1). P4 206.579,69 

Ajuntament. Sobre l’ampliació del projecte (fase 2). P5 24.715,05 

TOTAL AJUNTAMENT 327.783,47 

Diputació de Girona 52.439,53 

TOTAL DIPUTACIÓ DE GIRONA 52.439,53 

TOTAL 485.102,06 

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 (prestacions núm. 4 i núm.5), 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 xarxa de calor a la residència 
geriàtrica "l'Hospital", el CEIP Dr. Robert i la llar d’infants “Nins”. 

8.228,00€ 

TOTAL DESPESES 8.228,00€ 

  

FINANÇAMENT TOTAL (IVA inclòs) 

Ajuntament 8.228,00€ 

TOTAL 8.228,00€ 

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, 
P3, i P5) i la part de la prestació P4 que correspon a l’increment de la fase 1 del 
projecte. També haurà d’acreditar la plena disponibilitat en assumir la part que es 
deriva de la despesa elegible FEDER i que no es cobreix ni per la subvenció FEDER 
ni per la subvenció de la Diputació de Girona. Finalment, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar l’assumpció del cost de la direcció de les obres (taula 3). Aquesta 
acreditació haurà de ser en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el 
certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa. 
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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 Camprodon 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, P4 i P5, 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 a l’empresa adjudicatària les despeses de les prestacions P1, P2 i 
P3 contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de Girona 
cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. L’Ajuntament també es compromet a 
abonar, directament a l’empresa adjudicatària, l’import de la prestació núm. 5 
(24.715,05 €, IVA inclòs) i l’increment del cost de la fase 1 del projecte executiu 
(206.579,69 €, IVA inclòs) d’acord amb les certificacions que s’emetin. 
En relació a la prestació núm. 4, i per a la part corresponent a la despesa elegible 
FEDER, 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 meitat de la quantitat que li 
correspon; l’altra meitat haurà de ser ingressada a la Diputació de Girona abans del 
mes de juny de 2020. De tota manera, per a la realització de l’últim abonament 
s’esperarà a la certificació final d’obra, de la qual se'n trametrà còpia a l'Ajuntament, 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. Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de 
les corresponents factures a l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa. 
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 del diputat 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 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 
Camprodon, 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 52.439,53 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
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320172062302. Inversió en calderes, xarxes de calor – Fase 3,  de l'anualitat de 2019, 
condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici pressupostari de 2019. 
 
QUART. Traslladar aquest acord l’ajuntament de Camprodon i a la Intervenció de la 
Corporació.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que els punts del 14 al 
17 tracten sobre el cofinançament de les calderes de xarxa de calor, caldera de 
biomassa, ajuntaments de Camprodon, Palafrugell, Riudellots i Roses, i dona la 
paraula al diputat senyor Joaquim Felip, qui comenta: doncs en aquest cas el primer 
seria de l’ajuntament de Camprodon, que es tractaria també de les condicions 
d’execució de lliurament de calderes de xarxa de calor de biomassa, i que això aniria 
a la residència geriàtrica, al CEIP i a la llar d’infants. Això tindria un pressupost a la 
taula de, en total, de finançament de 485.102,06 euros, que d’aquests el FEDER n’hi 
posaria 104.879,06 euros, l’ajuntament 327.783,47 euros, i la Diputació de Girona n’hi 
hauria de posar 52.439,53 euros. Per tant, aquest seria l’ajuntament de Camprodon. I 
ara el de Palafrugell, doncs el finançament del de Palafrugell vindria a ser el que 
descric ara: d’un total de 433.000, que la Diputació de Girona n’hi posaria 89.492,13 i 
el FEDER 179.000. De l’ajuntament de Palafrugell també m’agradaria dir que s’hauria 
d’emmenar un error, que en la preacta, a la pàgina 75 i en el punt tercer, on diu 
“autoritzar la despesa de 52.439,53, corresponent al 25% de la despesa elegible que 
ha d’aportar la Diputació”, hauria de dir, enlloc de 52.439,53, hauria de dir 89.492,13. I 
traslladar aquest acord també a Palafrugell. A la part de Riudellots, també el 
finançament de Riudellots és un total de 426.967,63. L’ajuntament n’hi posa 
162.318,27, FEDER 175.432 i la Diputació de Girona 88.216,45. I Roses, el 
finançament total és de 482.420,57, d’aquests el FEDER 178.924,26 i l’ajuntament 
213.944. Per tant, el que es tractaria és de traslladar aquests acords a l’ajuntament de 
Roses i autoritzar aquestes despeses.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
15. PLE119/000039/2018-DCITS; Dictamen Comissió Inf ormativa TS ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l'Ajuntament de 
Palafrugell pel cofinançament i les condicions d'ex ecució i lliurament 
d'una xarxa de calor la zona esportiva municipal. ( Exp.2016/1002) 

 
“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 xarxa 
de calor, presentat per l’ajuntament de Palafrugell, 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. 

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/103 
2016/1002 PALAFRUGELL P1712400I 10,45 670.945,00 357.968,52 89.492,13 
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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 178.984,26 €. 
 
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 Palafrugell. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:   
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Palafrugell pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament 
de l’ instal·lació d’una xarxa de calor a la zona esportiva de Palafrugell, el literal del 
qual diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L’ INSTITUT MUNCIPAL D’ESPORTS DE 
PALAFRUGELL PEL COFINANÇAMENT  I  LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ I 
LLIURAMENT DE L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE CALOR A LA ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL  
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 31 de juliol de 2018, 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 Piferrer Puig, alcalde de Palafrugell, per elecció del Ple de l’Ajuntament, del dia 
19 de maig de 2017, amb domicili al Carrer Cervantes, 16, Palafrugell i NIF 
P1712400I i president de l’Institut Municipal d’Esports de Palafrugell (IMEP) amb NIF 
P6712402D. 
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 Palafrugell va presentar el projecte d’instal·lació d’una xarxa de calor a la zona 
esportiva de Palafrugell. 
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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 178.984,26 €. 
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: 

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/103 
2016/1002 PALAFRUGELL P1712400I 10,45 670.945,00 357.968,52 89.492,13 
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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 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 
pressupost
at 
base 
imposable 

Unitats 

Preus 
annuals 
IVA exclòs 
€/any 

Preus 
annuals 
IVA inclòs 
€/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,03184 €/kWh 25.468,70 30.817,12 
P1 b Gestió energètica 9.500,00 €/any 9.500,00 11.495,00 
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 36.968,70 44.732,12 

 

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 xarxa de calor a 
la zona esportiva de Palafrugell 

357.968,52 433.141,91 
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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 

Piscina municipal Consum elèctric kWh 385.445 525.508 525.951 478.968 

Piscina municipal Consum tèrmic fòssil 
kWh 

1.123.468 881.821 817.810 941.033 

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’una xarxa de calor a 
la zona esportiva de Palafrugell 

6.500,00 1 6.500,00 7.865,00 

16.Vist que l’Ajuntament de Palafrugell té encomanada la gestió esportiva a 
l’organisme autònom Institut Municipal d’Esports de Palafrugell, amb NIF 
P6712402D, el qual rep les aportacions de l’Ajuntament per al pagament a 
proveïdors. 
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 de Palafrugell i l’Institut Municipal d’Esports de Palafrugell, 
entitats signants d’aquest conveni autoritzin 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 a la zona esportiva (prestació núm. 4) de Palafrugell, abans de 
l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica. 

c)Que l’Institut Municipal d’Esports de Palafrugell, 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 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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’IMEP 

Valor 
pressupostat 
base imposable 

Unitats 
Preus annuals 
IVA exclòs 
€/any 

Preus annuals 
IVA inclòs 
€/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,03184 €/kWh 25.468,70 30.817,12 

P1 b Gestió energètica 9.500,00 €/any 9.500,00 11.495,00 

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 36.968,70 44.732,12 

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 xarxa de calor a la zona esportiva de Palafrugell 433.141,91 € 

TOTAL DESPESES 433.141,91 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 178.984,26 € 

Ajuntament 164.665,52 € 

Diputació de Girona 89.492,13 € 

TOTAL 433.141,91 € 

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 xarxa de calor a la zona esportiva de 
Palafrugell 

7.865,00 € 

TOTAL DESPESES 7.865,00 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL  

Ajuntament 7.865,00 € 

TOTAL 7.865,00 € 

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’IMEP haurà de 
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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 i l’organisme 
autònom Institut Municipal d’Esports de Palafrugell, hauran d’acreditar la plena 
disponibilitat de la despesa que cofinancen (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 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 de Palafrugell. 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 
de Palafrugell i l’organisme autònom Institut Municipal d’Esports de Palafrugell al 
finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’Ajuntament de Palafrugell i l’organisme autònom Institut Municipal d’Esports de 
Palafrugell es comprometen 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. 
En cas que es produís el cessament de les activitats de l’organisme autònom Institut 
Municipal d’Esports de Palafrugell, l’Ajuntament de Palafrugell es subrogaria en les 
seves obligacions derivades del present conveni. 
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 i l’organisme autònom Institut Municipal d’Esports de 
Palafrugell en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs establerts en el punt 
primer i segon d’aquest conveni. L’organisme autònom Institut Municipal d’Esports de 
Palafrugell 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 de 
Palafrugell. 
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 en 
base al preu efectiu que resulti de l’adjudicació. 
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 el preu efectiu adjudicat en el termini de dos mesos 
de la notificació de l’acord d’adjudicació. 
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. 
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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 
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 del diputat 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. 
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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 l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 
Palafrugell, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
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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 89.492,13 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320172062302. Inversió en calderes, xarxes de calor – Fase 3,  de l'anualitat de 2019, 
condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici pressupostari de 2019. 
 
QUART. Traslladar aquest acord l’ajuntament de Palafrugell i a la Intervenció de la 
Corporació.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
16. PLE119/000040/2018-DCITS; Dictamen Comissió Inf ormativa TS ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l'Ajuntament de 
Riudellots de la Selva pel cofinançament i les cond icions d'execució i 
lliurament d'una xarxa de calor alimentada amb biom assa. (Exp.2016/973) 

 
“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 Riudellots de la Selva, 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 176.432,91 €. 
 
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 Riudellots de la Selva. 

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/123                                            
2016/973 

RIUDELLOTS DE 
LA SELVA 

P1715900E 7,42 426.967,63 352.865,81 88.216,45 
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D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:   
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Riudellots de la Selva pel cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament de l’ instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’Ajuntament, 
Espai Jove, Escola, Llar d’infants i Centre de dia de Riudellots de la Selva, el literal 
del qual diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA  PEL COFINANÇAMENT  I  LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA 
DE BIOMASSA A L’AJUNTAMENT, ESPAI JOVE, ESCOLA, LLAR D’INFANTS I 
CENTRE DE DIA MUNICIPALS 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 31 de juliol de 2018, 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....................... 
Montserrat Roura i Massaneda, alcaldessa de Riudellots de la Selva, per elecció del 
Ple de l’Ajuntament, del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a Plaça de l’Ajuntament, 
1, Riudellots de la Selva i NIF  P1715900E. 
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 Riudellots de la Selva va presentar el projecte d’instal·lació 
d’una caldera de biomassa a l’Ajuntament, Espai Jove, Escola, Llar d’infants i 
Centre de dia de Riudellots de la Selva. 

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) 
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SP/123                                            
2016/973 

RIUDELLOTS 
DE LA SELVA P1715900E 7,42 426.967,63 352.865,81 88.216,45 

 
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 
176.432,91 €. 

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. 
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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 31 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 8.072,70 9.767,97 

P1 b Gestió energètica 1.400,00 €/any 1.400,00 1.694,00 

P2 Manteniment preventiu 1.900,00 €/any 1.900,00 2.299,00 

P3 
Manteniment correctiu i garantia 
total 1.200,00 €/any 1200,00 1.452,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 12.572,70 15.212,97 

 
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 a l’Ajuntament,  Espai 
Jove, Escola, Llar d’infants i Centre 
de dia 

357.968,52 433.141,91 

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 2015 2016 2017 
Mitjana de 
consum 

CEIP Riudellots Consum elèctric kWh 61.582 59.837 37.725 53.048 

Centre Lliri Blau Consum elèctric kWh 9.785 9.968 6.910 8.888 

Llar d’Infants Consum elèctric kWh 23.572 20.973 15.121 19.889 

Espai jove Consum elèctric kWh 16.241 13.045 9.769 13.018 

Ajuntament Consum elèctric kWh 14.740 38.707 86.538 46.662 

TOTAL Consum elèctric kWh 125.919 142.531 156.063 141.504 

CEIP Riudellots  Consum tèrmic fòssil 
kWh 151.640 141.721 194.038 162.466 

Centre Lliri Blau Consum tèrmic fòssil 
kWh 13.046 13.291 9.213 11.850 

Llar d'infants Consum tèrmic fòssil 
kWh 

31.429 27.964 20.162 26.518 

Espai Jove 
Consum tèrmic fòssil 
kWh 21.654 17.394 13.026 17.358 

Ajuntament Consum tèrmic fòssil 
kWh 57.834 66.253 54.307 59.465 

TOTAL Consum tèrmic fòssil 
kWh 275.604 266.623 290.745 277.657 

NOTA: En aquest cas, l’espai jove, el centre Lliri Blau i la Llar d’infants es calefacten 
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 de 
les obres estimada d'instal·lació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de calor a l’Ajuntament,  Espai Jove, 
Escola, Llar d’infants i Centre de dia 

6.800,00 1 6.800,00 8.228,00 

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. 
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b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 
caldera de biomassa a l’Ajuntament, Espai Jove, Escola, Llar d’infants i Centre 
de dia (prestació núm. 4) de Riudellots de la Selva, 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 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 8.072,70 9.767,97 

P1 b Gestió energètica 1.400,00 €/any 1.400,00 1.694,00 

P2 Manteniment preventiu 1.900,00 €/any 1.900,00 2.299,00 

P3 Manteniment correctiu i garantia 
total 1200,00 €/any 1.200,00 1.452,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 12.572,70 15.212,97 

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’Ajuntament,  Espai Jove, 
Escola, Llar d’infants i Centre de dia 426.967,63 € 

TOTAL DESPESES 426.967,63 € 

  
FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 176.432,91 € 

Ajuntament 162.318,27 € 

Diputació de Girona 88.216,45 € 

TOTAL 426.967,63 € 

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: 
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Taula 3 
Direcció d’obres TOTAL (IVA exclòs) 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 i xarxa de calor a l’Ajuntament,  Espai Jove, Escola, 
Llar d’infants i Centre de dia 

6.800,00 8.228,00 

TOTAL DESPESES 6.800,00 8.228,00 

   

FINANÇAMENT TOTAL (IVA exclòs) TOTAL (IVA inclòs) 

Ajuntament 6.800,00 8.228,00 

TOTAL 6.800,00 8.228,00 

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 Riudellots de la Selva es compromet a notificar a la Diputació de 
Girona la generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del 
Reglament (UE) 1303/2013. 
Tercer. 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 (2019), l’Ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona la 
meitat de la quantitat que li correspon de l’import d’adjudicació de la prestació núm. 4. 
L’altra meitat haurà de ser ingressat a la Diputació de Girona abans del mes de juny 
de 2020. De tota manera, per a la realització de l’últim abonament s’esperarà a la 
certificació final d’obra de la qual se'n trametrà còpia a l'Ajuntament, i s’ajustarà al 
cost d’aquesta. 
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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. Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de 
les corresponents factures a l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa. 
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 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
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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 del diputat 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 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 
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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 
Riudellots de la Selva, 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 88.216,45 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320172062302. Inversió en calderes, xarxes de calor – Fase 3,  de l'anualitat de 2019, 
condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici pressupostari de 2019. 
 
QUART. Traslladar aquest acord l’ajuntament de Riudellots de la Selva i a la 
Intervenció de la Corporació.” 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
17. PLE119/000041/2018-DCITS; Dictamen Comissió Inf ormativa TS ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb  l'Ajuntament de 
Roses pel cofinançament i les condicions d'execució  i lliurament d'una 
xarxa de calor alimentada amb biomassa. (Exp.2016/9 82) 

 
“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  xarxa 
de calor, presentat per l’ajuntament de Roses, 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, 

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/26                                            
2016/982 ROSES P1716100A 8,14 482.420,57 357.968,52 89.492,13 
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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 178.984,26 €. 
 
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 Roses. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Roses pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de l’ 
instal·lació d’una xarxa de calor mitjançant la producció amb una central de combustió 
de biomassa, el literal del qual diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE ROSES PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE CALOR 
MITJANÇANT LA PRODUCCIÓ AMB UNA CENTRAL DE COMBUSTIÓ DE 
BIOMASSA 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 31 de juliol de 2018, 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....................... 
Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa de Roses, per elecció del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a Plaça de Catalunya, 12, 
Roses i NIF  P1716100A, en representació d’aquest Ajuntament.  
Guerau Carrion Ferrer, gerent de MP Promoció i Desenvolupament de Roses SL, en 
representació de la Piscina Municipal de Roses, amb CIF B 17748872. 
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 Roses va presentar la documentació tècnica anomenada 
“Avantprojecte d’una xarxa de calor mitjançant la producció amb una central 
de combustió de biomassa”, redactat per la consultoria LAVOLA 1981 SL, amb 
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un import d’execució de 482.420,57 € (IVA inclòs), per la instal·lació d’una 
xarxa de calor mitjançant la producció amb una central de combustió de 
biomassa per prestar servei a la Piscina municipal, al pavelló poliesportiu i 
l’estadi de futbol “Mas Oliva”. 

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 
què 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/26                                            
2016/982 ROSES P1716100A 8,14 482.420,57 357.968,52 89.492,13 

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 
178.984,26 €. 

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 
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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 i de les 
instal·lacions complementàries per donar servei  a la piscina municipal, al 
pavelló poliesportiu i l’estadi de futbol “Mas Oliva” municipals, 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 de 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 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

13.Vist que amb posteriorioritat a la presentació del projecte per part de 
l’Ajuntament, la Diputació de Girona va fixar un topall a la despesa elegible de 
1,25 de la mitjana dels projectes presentats per les entitats locals susceptibles 
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-20, eixos 4 i 6, del qual 
se’n deriva una diferència de 49.278,66 € (IVA inclòs) que queda exclòs del 
cofinançament, i que assumirà l’Ajuntament. 

14.Vist que el càlcul pressupostat 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 
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P1 a Subministrament d’energia 0,02907 €/kWh 19.630,61 23.753,03 

P1 b Gestió energètica 7.800,00 €/any 7.800,00 9.438,00 

P2 Manteniment preventiu 1.900,00 €/any 1.900,00 2.299,00 

P3 Manteniment correctiu i garantia 
total 

1.200,00 €/any 1200,00 1.452,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 30.530,61 36.942,03 

 

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 xarxa de calor per la piscina, 
pavelló poliesportiu i estadi "Mas 
Oliva" municipals 

398.694,69 482.420,57 

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%. 

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

EDIFICI Tipologia de consum 2015 2016 2017 
Mitjana de 
consum 

Piscina  Consum elèctric kWh 490.361 466.293 449.911 468.855   

Pavelló Poliesportiu Consum elèctric kWh 64.352 61.797 63.792 63.314 

Estadi Municipal “Mas 
oliva” Consum elèctric kWh 53262 55151 42077 50.163   

TOTAL Consum elèctric kWh 607.975 583.241 555.780 582.332   

Piscina i Pavelló 
Poliesportiu 

Consum tèrmic fòssil 
kWh 

791.547 816.026 663.173 756.915   

Estadi Municipal “Mas 
oliva” 

Consum tèrmic fòssil 
kWh 

36.373 32.332 43.558 37.421   

TOTAL 
Consum tèrmic fòssil 
kWh 827.920 848.358 706.731 794.336   

16.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 qual 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 en repercutirà el cost a l’Ajuntament de Roses. Aquest 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,  direcció de 
les obres i tràmits de legalització (taxes incloses) 
d'instal·lació d’una xarxa de calor a la piscina, al 
pavelló poliesportiu i a l’Estadi municipal “Mas Oliva”. 

6.500,00 1 6.500,00 7.865,00 
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17.Vist que l’Ajuntament de Roses té encomanada la gestió de la Piscina 
Municipal a MP Promoció i Desenvolupament de Roses S.L., amb CIF B 
17748872. 

18.Vist que del preu global previst de la prestació de subministrament tèrmic P1a 
anual, a l’estadi municipal li correspondrà  el 5%, al pavelló municipal el 14% i 
a la piscina el 81%. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes 
Primer. Objecte i obligacions a realitzar per cada una de les parts 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució 
del "Projecte executiu d’una xarxa de calor mitjançant la producció amb una central de 
combustió de biomassa a Roses", de data agost de 2018, que compta un pressupost 
d’execució per contracte de 482.420,57 €, amb el 21% d'IVA inclòs (P4) abans de 
l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica, posterior prestació del 
servei de subministrament d’energia durant 5 anys i de lliurament del bé, per part de 
la Diputació de Girona a l’ajuntament de Roses, així com articular el retorn del 25% de 
la despesa elegible, més l’IVA repercutible, que l’ajuntament de Roses haurà 
d’efectuar a la Diputació, de conformitat amb les obligacions recollides en el present 
conveni:  
Obligacions de cada una de les parts: 
Diputació de Girona: 

a)Tramitar l’expedient de contractació amb la corresponent licitació i adjudicació. 
b)Executar el contracte fins a la seva completa realització i liquidació. 
c)Tramitar i aprovar les certificacions corresponents. 
d)Dur a termes la direcció de les obres. 

Ajuntament de Roses: 
a)L’Ajuntament de Roses li encomana a la Diputació de Girona a realitzar la 

contractació i adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4).  
b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 

xarxa de calor per a la Piscina, Pavelló Poliesportiu i Estadi "Mas Oliva" 
municipals (prestació núm. 4) de Roses, abans de l’inici del procediment de 
contractació conjunta esporàdica. 

c)L’Ajuntament assumeix el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 2 i 3 i l’increment sobre la prestació núm. 4, i la part que li 
correspon de la prestació 1 (19 %) 

d)L’Ajuntament assumeix 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 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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. 

MP Promoció i Desenvolupament de Roses S.L.: 
f)MP Promoció i Desenvolupament de Roses S.L., com a gestor de la piscina 

municipal assumeix el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària la part 
que li correspon de la prestació 1 (81%). 
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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 i la Piscina Municipal, 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 19.630,61 23.753,03 

P1 b Gestió energètica 7.800,00 €/any 7.800,00 9.438,00 

P2 Manteniment preventiu 1.900,00 €/any 1.900,00 2.299,00 

P3 Manteniment correctiu i garantia 
total 

1200,00 €/any 1.200,00 1.452,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 30.530,61 36.942,03 

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 

PRESTACIÓ 4 TOTAL 

Obres d’adequació i d’instal·lació d’una xarxa de calor per la piscina, el 
pavelló poliesportiu i l’estadi "Mas Oliva". 
Percentatge imputable a la subvenció FEDER: 89,79%  

433.141,91 

Obres d’adequació i d’instal·lació d’una xarxa de calor per la piscina, el 
pavelló poliesportiu i l’estadi "Mas Oliva". 
Percentatge d’increment assumit, tot, per l’Ajuntament: 10,21% 

49.278,66 

TOTAL P4 482.420,57 

 
 

 

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 178.984,26 € 

TOTAL FEDER 178.984,26 € 

Ajuntament. Sobre la despesa elegible FEDER. P4 164.665,52 € 

Ajuntament. Sobre l’increment del projecte. P4 49.278,66 € 

TOTAL AJUNTAMENT 213.944,18 €    

Diputació de Girona 89.492,13 € 

TOTAL DIPUTACIÓ DE GIRONA 89.492,13 € 

TOTAL 482.420,57 € 

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,  direcció de les obres i tràmits de 
legalització (taxes incloses) d'instal·lació d’una xarxa de calor a la piscina, 
al pavelló poliesportiu i a l’Estadi municipal “Mas Oliva”.” 

7.865,00 € 

TOTAL DESPESES 7.865,00 € 

  



 
   
 
 

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

 

98

FINANÇAMENT TOTAL (IVA inclòs) 

Ajuntament 7.865,00 € 

TOTAL 7.865,00 € 

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 i MP 
Promoció i Desenvolupament de Roses S.L., hauran 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 i MP Promoció i 
Desenvolupament de Roses S.L., hauran 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. 
També haurà d’acreditar la plena disponibilitat en assumir la part que es deriva de la 
despesa elegible FEDER i que no es cobreix ni per la subvenció FEDER ni per la 
subvenció de la Diputació de Girona. Finalment, l’Ajuntament haurà d’acreditar 
l’assumpció del cost de la direcció de les obres (taula 3). Aquesta acreditació haurà 
de ser 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 Roses 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 i per MP Promoció i Desenvolupament de Roses S.L. en 
funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i 
segon d’aquest conveni. L’Ajuntament i MP Promoció i Desenvolupament de Roses 
S.L. es comprometen, doncs, a abonar a l’empresa adjudicatària les despeses de les 
prestacions P1, P2 i P3 contra la presentació de la corresponent factura fins que la 
Diputació de Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. L’Ajuntament també es 
compromet a abonar, directament a l’empresa adjudicatària, l’import corresponent a  
l’increment del cost de del projecte executiu (49.278,66 €, IVA inclòs) d’acord amb les 
certificacions que s’emetin. 
En relació a la prestació núm. 4, i per a la part corresponent a la despesa elegible 
FEDER, 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 meitat de la quantitat que li 
correspon de l’import d’adjudicació de la prestació núm. 4. L’altra meitat haurà de ser 
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ingressat a la Diputació de Girona abans del mes de juny de 2020. De tota manera, 
per a la realització de l’últim abonament s’esperarà a la certificació final d’obra, de la 
qual se'n trametrà còpia a l'Ajuntament de Roses, 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. Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de 
les corresponents factures a l'Ajuntament de Roses, per a la justificació d'aquesta 
despesa.  
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, l’aprovació del projecte executiu per dur a 
terme les obres i instal·lacions. 
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.  
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 
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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 del diputat 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. Modificació 
Si les parts ho creuen convenient i per raons d’interès públic, es podrà modificar el 
present conveni de col·laboració per acord unànime de les parts. 
Novè. 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 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
Desè. 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. 
Onzè. 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. 
Dotzè. 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 
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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.  
Tretzè. 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. 
Catorzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i el municipi de 
Roses, 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 89.492,13 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320172062302. Obres  i instal·lació de calderes de biomassa (3a fase eixos 4 i 6 del 
FEDER) de l'anualitat de 2019, condicionat a l'existència de crèdit en l'exercici 
pressupostari de 2019. 
 
QUART. Traslladar aquest acord l’ajuntament de Roses i a la Intervenció de la 
Corporació.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ, LOCAL, HABITATGE I BON GOVE RN 
 
18. PLE119/000001/2018-DCICLHB; Dictamen CI Coop Lo cal Habitatge i Bon 

Govern ; Habitatge (028): Aprovació bases específiques regu ladores de 
subvencions per als ajuntaments per a inversions en  habitatges destinats 
a polítiques socials. (Exp. 2018/8205) 

 
“La crisi econòmica en què ens trobem des de fa una dècada ha tingut un gran 
impacte en el mercat immobiliari i ha posat de manifest la necessitat d’impulsar noves 
polítiques públiques en l’àmbit de l’habitatge. A nivell de Catalunya, la Generalitat, ha 
aprovat unes mesures legals per facilitar la mobilització dels habitatges buits i els 
provinents de processos d’execució hipotecària, i alguns ajuntaments, acollint-se al 
dret de tanteig i retracte regulat per la Generalitat o acudint al mercat lliure, han 
desenvolupat processos d’adquisició d’habitatges per destinar-los a polítiques socials. 
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El Ple de la Diputació en sessió celebrada el 19 de juny de 2018 va aprovar una 
modificació  pressupostària del l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
(Dipsalut ), crèdit extraordinari 3CE 1/2018, que inclou una aportació de 350.000,00 € 
a favor de la Diputació per destinar-la a habitatge social.  
 
La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i donant 
compliment a la finalitat de l’aportació aprovada per Dipsalut,  pretén col·laborar amb 
el finançament de les despeses municipals derivades d’inversions municipals 
d’adquisició d’habitatge social. 
 
De conformitat amb el que preveu 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 unes bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a 
inversions en l’adquisició d’habitatge social. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la Comissió Informativa de Cooperació Local, 
Habitatge i Bon Govern hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions als 
ajuntaments per a inversions habitatges destinats a polítiques socials, que es 
transcriuen literalment a continuació:  
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS PER A INVERSIONS EN L’ADQUISICIÓ D’HABITATGE SOCIAL 
1. Objecte  
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del departament d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació 
Local de la Diputació de Girona, destinades als ajuntaments per a la realització 
d’inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. 
2. Naturalesa i procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es 
presentin en el període fixat en la convocatòria, que aprovarà la Presidència de la 
Diputació, i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts 
en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzi en el termini i en les condicions 
que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels béns subvencionats no pot 
superar el seu valor de mercat. 
Es consideren despeses subvencionables les destinades a satisfer el preu 
d’adquisició d’habitatges per destinar-los a polítiques socials d’habitatge.  
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Els habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques 
socials durant un termini no inferior a deu anys. Aquesta afectació es farà constar en 
la inscripció registral de l’immoble del qual se subvenciona l’adquisició. 
Són despeses subvencionables les que siguin objecte de formalització  entre l’1 de 
novembre de l’any anterior de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la 
convocatòria corresponent. 
L’adquisició d’habitatges subvencionada s’ha d’efectuar d’acord amb el que 
estableixen els procediments d’aplicació a les administracions públiques.  
No són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin 
el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens 
sol·licitant de la subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els ajuntaments (inclosos els seus organismes autònoms i les societats mercantils de 
capital íntegrament municipal) de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que 
compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que la 
desenvolupa. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import 
del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les 
ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions es determinaran 
específicament en cada convocatòria. 
La distribució dels fons assignats en la convocatòria corresponent s’efectuarà entre 
les sol·licituds presentades aplicant els criteris següents: 
1.Les subvencions no excediran els percentatges següents, calculats sobre l’import 
de les despeses subvencionables: 
Tram de població del municipiPercentatge 
Fins a 1.000 habitants fins al 95 % 
De 1.001 a 2.000 habitants fins al 90 % 
De 2.001 a 5.000 habitants fins al 80 % 
De 5.001 a 10.000 habitants fins al 75 % 
De 10.001 a 20.000 habitants fins al 70 % 
Més de 20.000 habitants fins al 60 % 
2.La quantitat que podrà rebre un mateix ajuntament tindrà un import màxim de 
30.000,00 € i un mínim de 10.000 € per cada habitatge adquirit, amb un màxim de 3 
habitatges per ajuntament. 
3.En cas que les subvencions màximes atorgables, en funció de les sol·licituds 
presentades i l’aplicació dels criteris anteriors, superin l’import del crèdit assignat a la 
convocatòria, es distribuirà aquest import entre els sol·licitants limitant-ho a un 
habitatge subvencionat per cada ajuntament. Si el resultat d’aquest repartiment també 
supera l’import de la convocatòria, la subvenció atorgable es multiplicarà pel 
percentatge resultant entre crèdit assignat a la convocatòria i l’import de les 
subvencions màximes, un cop limitat a un habitatge per ajuntament. Quedaran 
excloses les sol·licituds que obtinguin un resultat inferior a l’import mínim de 10.000 €, 
i es distribuirà l’import del crèdit assignat a la convocatòria entre la resta de 
sol·licituds aplicant-hi la mateixa fórmula. En el cas de no esgotar el crèdit amb 
aquest primer repartiment, es distribuirà l’import del crèdit restant entre la resta de 
sol·licituds pels segons habitatges sol·licitats aplicant-hi la mateixa fórmula. Si 
després d’aquest repartiment continués restant un saldo sobrant de l’import de la 
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convocatòria, aquest es distribuirà entre els tercers habitatges subvencionats aplicant-
hi de nou la mateixa fórmula. 
6. Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si 
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en els casos 
següents: 
a)Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió. 
b)En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a 
justificar en la resolució de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es 
mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a 
despesa a justificar. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la 
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
c)Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
a la base 13a, superin la despesa efectiva. 
7. Sol·licituds 
La presentació de les sol·licituds s’ha de realitzar, en el període fixat en la 
convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, a l’apartat corresponent a les subvencions per a inversions en 
l’adquisició d’habitatge social, adjuntant-hi els documents que es demanen. La 
sol·licitud haurà de descriure l’objecte de l’adquisició i la seva finalitat en política 
social d’habitatge, i haurà d’estar signada per l’alcalde/essa, mitjançant signatura 
electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’hauran de presentar 
per via telemàtica a través de la plataforma EACAT. 
A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la documentació següent: 
a)Un certificat de la Secretaria de l’Ajuntament en què consti  la identificació de cada 
habitatge objecte de transmissió, la seva superfície, el preu de venda, les condicions 
de la transmissió i l’estat de la tramitació de l’expedient d’adquisició. 
b)Un informe tècnic sobre les característiques i l’estat de conservació de l’habitatge, 
signat per un tècnic competent. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han esmenat els defectes, s’entén que la persona 
interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, 
d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest 
tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona 
interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de 
subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es 
coneixen amb posterioritat a la concessió. 
8. Instrucció de l'expedient i avaluació de les sol·licituds 
El centre gestor d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona 
instruirà i ordenarà l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en 
aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprendran: 
•La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en 
aquestes bases. 
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•L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 
•La petició dels informes, la informació o l’assessorament que s’estimin necessaris en 
cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en 
el qual es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, 
formularà la proposta de resolució, degudament motivada. 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels 
sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents:  
President:  El diputat president de l’Àrea de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern 
Vocals:      Un tècnic de l’Àrea de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern 
                   El cap del Servei de d’Assistència i Cooperació als Municipis 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució s’ha de sotmetre a la consideració de la Presidència de la 
Diputació, òrgan que ha de resoldre definitivament, si escau, en diversos actes, 
l’atorgament de les subvencions. 
La Presidència ha d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de sis 
mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un 
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La 
resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud 
dels quals s’hagi desestimat.  
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d’un mes a 
comptar del dia següent al de la notificació de la resolució l’ajuntament beneficiari no 
manifesta el contrari, s'entendrà que les subvencions han estat acceptades, així com 
les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació. 
11. Justificació i termini  
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 30 d’abril de l’any 
següent al de la convocatòria. Aquest termini de justificació es podrà ampliar 
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que preveu 
l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
La justificació s’ha de fer mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons el 
model normalitzat de la Diputació (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació 
que justifiqui l’efectiva formalització de cada adquisició subvencionada i la constància 
de la inscripció registral de l’afectació a les finalitats de polítiques socials d’habitatge.  
A l’efecte de la justificació es podrà considerar com a despesa justificada les 
despeses de l’adquisició subvencionada que, conforme a dret, s’hagin meritat abans 
d’acabar el període de justificació, amb independència que s’hagin abonat o no als 
creditors corresponents. 
12. Pagament 
La Diputació podrà efectuar els pagaments totals o parcials de l’import atorgat en 
proporció als justificants de la despesa presentats  que hagi comprovat de forma 
favorable el centre gestor. 
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Un cop aprovada la resolució de concessió de les subvencions la Diputació també 
podrà efectuar el  pagament de la totalitat del seu import en concepte de bestreta 
anterior a la presentació del corresponent compte justificatiu als ajuntaments 
beneficiaris que ho hagin sol·licitat expressament. 
Els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
14. Subcontractació  
No es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte 
de subvenció.  
15. Modificació 
Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’habitatge o habitatges objecte de la 
subvenció atorgada una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, però 
s’admetran modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte 
en la concessió.  
16. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, amb 
l'obligació del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora 
corresponent en els supòsits següents: 
a)Els previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c)Els altres que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El centre gestor d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació 
i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb les quals estiguin vinculats, llevat que 
la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18. Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, 
tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
desplegada pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
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competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin 
objecte de subvenció, encara que l’adquisició ja hagi estat realitzada. Si s’incompleix 
aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del 
règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, 
s’aplicaran les regles següents: 
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor 
requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini 
no superior a 15 dies, amb expressa advertència que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor pot establir 
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament 
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi al beneficiari, es fixarà un termini no 
superior a 15 dies per a la seva adopció, amb l’advertència que aquest incompliment 
pot comportar la revocació de la subvenció. 
21. Altres obligacions dels beneficiaris 
a)Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
b)Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i 
complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.  
c)Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. 
d)Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
e)Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
f)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
22. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
a)Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b)No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c)Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 
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a)Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. 
b)No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l’adjudicació de la subvenció o ajut. 
c)No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 
d)Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per 
a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
e)Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat 
quart de l'article 3 de la Llei de transparència. 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el 
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 
23. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 
a)La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b)La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c)El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
general de subvencions. 
d)El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
e)L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f)Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g)Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  
24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la 
modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
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L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst a l’article 17-3 b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, pel termini de vint dies hàbils, de conformitat 
amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant un anunci que es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la 
Diputació; també se’n publicarà 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 i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, d’ordenar la publicació íntegra de les bases, 
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut 
advertir.” 
 
El president senyor Miquel Noguer dona la paraula al vicepresident primer, senyor 
Josep Fermí Santamaria i Molero, qui comenta que com ja sabeu, la crisi econòmica 
va tenir una gran repercussió en el que va ser el mercat immobiliari, i això ens ha 
obligat a prendre, doncs, a impulsar noves polítiques públiques en l’àmbit de 
l’habitatge i en l’àmbit del que és Catalunya, la Generalitat ja ha aprovat unes 
mesures legals per facilitar, doncs el moviment, diguem, de la mobilització d’aquests 
habitatges buits, alguns que venen de, per desgràcia, de processos d’execució 
hipotecària. Alguns ajuntaments van decidir, doncs, de fer compres d’aquests 
habitatges, i per part de la Diputació vam creure oportú de crear una partida en la que 
poguéssim ajudar a aquests ajuntaments en aquest any 2018 i, per suposat, pensant 
en ampliar aquesta subvenció de cara a l’any 2019. I en principi, doncs, gràcies a 
l’aportació de Dipsalut, que en el ple de la Diputació del 19 de juny de 2018 va 
aprovar una aportació, una modificació pressupostària i va aportar 350.000 euros al 
que és l’àrea d’habitatge, concretament servirien precisament, doncs, per ajudar a tot 
allò que siguin despeses subvencionables destinades al que és l’adquisició 
d’habitatge per destinar-lo a polítiques socials d’habitatge. El termini seria, o sigui la 
compra d’habitatges que s’hagin realitzat, entre l’1 de novembre de l’any anterior a la 
convocatòria, i el 31 d’octubre. Per què? Senzillament perquè tenim la necessitat 
degut a la premura de poder donar cobertura aquests ajuntaments i degut a que hem 
de mirar que aquesta partida ja es posi en valor dins d’aquest any, vàrem considerar 
establir el que són unes bases reguladores, que les haurem de tornar a plantejar de 
cara al 2019 degut a les aportacions que els companys dels diferents grups de 
l’oposició varen fer a la reunió que vam fer a la prèvia a la comissió informativa, en la 
que els agraeixo per suposat les aportacions fetes, però sabeu que era molt difícil, 
alguna d’elles, poder-la posar en marxa en un termini tan curt. Per tant, el que es va 
fer va ser: de les diferents propostes que era subvencionar tres habitatges, algú 
plantejava la possibilitat de que fos més obert, o sigui, que no hi hagués un límit, però 
vàrem considerar que si no hi havia límit, en certa manera, podríem caure en perill 
que ajuntaments petits i mitjans poguessin quedar exclosos. Què hem fet? Entre tots 
vam fer una proposta en la que se subvencionaria el primer l’habitatge, que tots els 
ajuntaments que ho sol·licitessin tinguessin aquesta ajuda de primer habitatge. Si 
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després sobressin diners, aniríem pel segon i així, després, aniríem pel tercer. 
Diguem-ne que el percentatge de subvenció, el percentatge subvencionable, seria 
com apliquem ja en Cooperació: ajuntaments de fins a 1.000 habitants el 90 %, de 
1.000 a 2.000 habitants el 90 % també, de 2.000 a 5.000, el 80 de 5000 a 10.000, 75 
de 10.000 a 20.000 el 70 % i més de 20.000 fins a 60. O sigui, amb un màxim de 
30.000 euros i amb un mínim de 10.000 euros. El termini de justificació de les accions 
subvencionables seria el 30 d’abril del 2019 i el que sí que, com que seran d’edificis 
amb construccions ja fetes i comprades i execucions fetes, el que sí que farem és una 
bestreta per la totalitat de la subvenció en el cas que fes falta. O sigui, que en aquest 
cas, el que facilitaríem és que els ajuntaments poguessin fer la inversió. Ja ho sabem: 
que si ho haguéssim tret abans potser s’haurien han incorporat més ajuntaments, 
però la veritat és que, això, de cara a l’any que ve i degut a que creiem i apostem per 
fer polítiques d’habitatge en sèrio i, per suposat, mirar de facilitar als ajuntaments que 
estiguin interessats en la compra d’habitatges per lloguer social, per suposat a la 
Diputació intentarem d’arribar a totes les demandes. Gràcies, senyor president.  
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta que, aquesta, en primer lloc, és una 
bona notícia. És una bona notícia que tirem endavant unes subvencions per als 
municipis per a les inversions en l’adquisició d’habitatge social. La part positiva de la 
història, la que explicava ara el vicepresident. Si li mires l’altra cara de la moneda, és 
que, a mi, personalment, em fa vergonya, i ho dic així, que fins l’any 2018 no haguem 
tret aquestes bases per als municipis. En quin món vivim? En quin món viu aquesta 
institució que fins l’any 2018 no ha considerat que aquest era un tema estratègic de 
suport als municipi? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer tots i totes, i 
especialment els que heu governat en els últims anys. En un moment, des de l’any 
2008, en què l’habitatge ha estat un element central que ha determinat la situació, la 
qualitat de vida dels gironins i les gironines, d’aquells que tenen mínims de qualitat de 
vida i aquells que no, resulta que ens hem hagut d’esperar fins al 2018 per fer unes 
bases que, com ara explicava el vicepresident, són unes bases que neixen una mica 
a corre-cuita i amb algunes mancances que s’hauran d’anar a solucionant de cara a 
l’any vinent. Per tant, ja que la reflexió ha d’anar en dos sentits: una, en alegrar-nos 
que avui tirem endavant això; una altra en què, si bé és cert que hi ha hagut minses 
polítiques d’habitatge des de la Diputació –no, avui no es comencen– però aquest ha 
estat un tema que ha estat històricament relegat en aquesta institució, que vostès han 
començat a revertir no amb la suficient força ni tampoc amb els diners que 
pertocarien des del punt de vista de la CUP. I finalment, sí que ens agradaria que hi 
hagués un compromís explícit en el ple, tal com s’ha fet en les reunions prèvies, que 
de cara a bases que puguin anar-hi posteriorment, es plantegi la incorporació de 
subvencionar el que és la compra de parcel·les per fer habitatge social, que això, ara, 
per tempos, no s’ha pogut incloure, però vostès en reunions prèvies han dit a la CUP 
que això s’incorporaria en el futur i sí que ens agradaria que hi hagués un compromís 
en aquest plenari per part del vicepresident que aquesta proposta de compra de 
parcel·les, no només d’habitatge que ja existeixi, sinó parcel·les per fer habitatge 
social, pugui ser incorporat en el futur en d’altres bases. 
La diputada senyora Consol Cantenys pren la paraula i manifesta que, aquestes són 
unes bases que, evidentment, estem tots satisfets que puguem passar en el ple, 
malgrat tots els inconvenients. Agraïm com sempre la facilitat que el vicepresident ens 
ha ofert per poder participar en l’elaboració d’aquestes bases. Sí que ja vam posar de 
manifest, tant a les reunions prèvies com a la informativa, que hi havia coses que ens 
grinyolen una mica: el tema dels terminis; evidentment estem traient unes bases a les 
quals cap ajuntament que no hagi fet ja la compra d’un habitatge en aquest termini 
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s’hi pot acollir. D’entrada, treure unes bases on ningú té opció sobta una mica. Sí que 
és veritat, doncs, que entenem els requeriments intervenció, entenem la premura del 
temps, ja s’han donar les explicacions que s’havien de donar, però hem de dir que 
hauria estat més del nostre grat que s’haguessin convocat una mica abans per donar 
més temps els ajuntaments. Però dit això, és el que tenim: tenim unes bases que 
obren un camí, que entenem que han de tenir continuïtat i, com ha dit el 
vicepresident, nosaltres també demanaríem que a la continuïtat a final d’any 
poguéssim valorar quins ajuntaments han pogut o han presentat sol·licituds per veure 
quines són les previsions i sí que demanaríem que, ja que la convocatòria d’aquest 
any s’ha fet així, d’aquesta manera, i només hi ha 350.000 euros, i per tant, veurem 
fins on arriba, que de cara a la convocatòria del proper any, evidentment que 
s’augmentés la partida perquè si dividim per número d’ajuntaments a les comarques 
gironines, la partida és minsa. Això en primer lloc, i, en segon lloc, que es prioritzessin 
aquells ajuntaments que aquest any no han pogut accedir a la convocatòria. Em 
refereixo: hi ha ajuntaments grans que tindran més capacitat de poder adquirir 
habitatge social. Això per un cantó. Els ajuntaments petits tenen més dificultat. I 
també un altre aspecte que ens agradaria que en la convocatòria vinent es tingués en 
compte és que els ajuntaments que no disposin d’habitatge social, que tinguin més 
requeriments i més necessitats, perquè és cert que com que tenim un mapa 
d’ajuntaments i de municipis molt diversos, no tothom té les capacitats de poder fer 
front a aquesta necessitat. Si volem realment ajudar els ajuntaments, hem de valorar 
aquestes coses: qui té menys capacitat i també veure qui té més requeriments i qui té 
menys habitatges adquirits. Ens agradaria que tots aquests factors es tinguessin en 
compte a l’hora de formular les bases del proper exercici. 
El vicepresident primer senyor Santamaria pren la paraula i comenta, a veure, senyor 
Salellas, deixi’m que li digui o faci referència a una dita castellana, andalusa en 
aquest cas, que «nunca es tarde cuando la dicha es buena». O sigui, que, en certa 
manera estic totalment d’acord, senyor Salellas, que pot ser sí havíem d’haver 
començat un temps enrere per poder arribar ara a ser on hem de ser, però també 
compartirà amb mi que les polítiques d’habitatge no són precisament competències 
de la Diputació, sinó que són competències de la Generalitat i en aquest cas el que 
fem nosaltres es, per ajudar els nostres ajuntaments, iniciar una sèrie d’ajuts, que ja 
ho sabeu que s’ha anat avançant en el terreny d’habitatge per moltes qüestions, a les 
ajudes als ajuntaments per fer el que són restauracions o reparacions d’habitatges 
perquè puguin estar amb disponibilitat per poder-los llogar i que, en certa manera, 
nosaltres som conscients que la política d’habitatge és una responsabilitat que tenim 
tots els polítics des de l’Ajuntament fins a la Generalitat, encara que sigui la 
Generalitat la que té la responsabilitat de les polítiques dels habitatges. El que sí que 
hem volgut fer amb aquesta ajuda als ajuntaments és precisament que no se sentin 
sols, que aquells que han tingut en certa manera la necessitat immediata d’haver de 
comprar pisos per poder tenir el lloguer social, en certa manera aquesta mesura que 
hem fet que aquestes ajudes estiguin al terme que hem marcat, precisament, no 
diguem-ne per premiar als ajuntaments que s’han arriscat a comprar habitatge per fer 
lloguer social, sinó en certa manera, per ajudar-los a fer front a aquesta despesa que 
han tingut. Les polítiques socials, senyor Salellas, jo crec que ja ha passat a la 
història que només són polítiques de les esquerres. Nosaltres estem fent política 
social i la veritat és que en molts àmbits, des de DipSalut, des de la pròpia àrea 
d’habitatge, perquè tots som conscients que hem d’estar al servei de la ciutadania, 
sigui del color que sigui. I nosaltres, en aquest cas, el que si estem fent és un pas, tal 
com ha dit la senyora Cantenys, que hem iniciat i hem obert un camí i aquest camí, tal 
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com vaig dir a la prèvia, era, doncs per veure quina resposta hi ha i quines 
necessitats més tenim. Per exemple, vam obrir la línia de grups per nevades també 
pensant a veure què podria passar i la veritat és que en certa manera ha tingut molt 
bona acollida. El tema cementiris… tot són inicis. Jo crec que l’important és iniciar el 
camí i després arribar a la meta. I en aquest cas, jo crec que hem iniciat un bon camí i 
que ara tenim la responsabilitat de refermar-lo i inclús millorar-lo. Pel que fa referència 
a la senyora Cantenys, sí que efectivament ja ho vam estar parlant a la comissió 
informativa i el que sí que no és menys cert és que la preocupació de la compra 
d’habitatge per a lloguer social és de tots els ajuntaments; hi ha hagut ajuntaments 
que han comprat i ara el que volem és ajudar-los i per suposat després quan 
comencem a treballar a principis d’any per les noves bases, tindrem i hem de tenir en 
compte això que apuntàveu ara: que si hi ha hagut subvencions, mirar que els que no 
hagin tingut subvencions ara els puguem ajudar, o sigui, podem obrir un menú més 
ampli. I no és la premura del temps el que ens ha obligat a fer unes bases a corre-
cuita. No s’han fet a corre-cuita. S’han fet en base als coneixements que ara tenim, 
que segurament que tot és millorable. Però hem estat treballant, hem estat l’equip 
tècnic treballant, cosa que els agraeixo perquè han fet molt bona feina i per suposat el 
que volem és millorar per suposat la oferta i que tot els que ho demanin com a mínim 
podem intentar si més no ajudar-los. Senyor Salellas, m’he deixat el tema dels 
terrenys. Jo en principi ja li vaig comentar al representant de la CUP, que els 
ajuntaments, quan fem alguna actuació urbanística, hi ha el que és el 10 % 
d’aprofitament mig que els ajuntaments tenim l’obligació de fer habitatge social. En 
certa manera, per aquesta via ja el tenim. És bastant difícil trobar una fórmula perquè 
es pugui subvencionar la compra de terrenys, però jo ja li prometo i li dic i em vaig 
comprometre que en les properes bases com a mínim intentarem i mirarem si es 
troba alguna solució viable. I, si no hi ha solució viable, per suposat no la podrem tirar 
endavant. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, E SPORTS I 
BENESTAR 

 
19. PLE119/000002/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió  Informativa 

CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de le s bases 
reguladores de subvencions per a la realització del  Cicle de Concerts de 
Música de Cobla. (Exp. 2018/7520). 

 
“La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 
 
L'objecte d'aquestes Bases específiques és, d'acord amb el que preveu l'Ordenança 
general de subvencions i el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació, 
l'atorgament de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms 
locals, de les comarques gironines per a la realització del cicle de concerts de Música 
de Cobla. 
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Vistos els antecedents exposats, l'informe del cap del centre gestor de Cooperació 
Cultural, la diligència de Secretaria general i la fiscalització realitzada segons la 
instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig 
de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a l'atorgament 
de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les 
comarques gironines per a la realització del cicle de concerts de música de cobla, que 
es transcriuen tot seguit:  
 
“Bases reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes 
autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle de Concerts 
de Música de Cobla  
1.Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar de la Diputació de Girona per al finançament del Cicle de Concerts 
de Música de Cobla. 
2.Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no 
competitiva i convocatòria pública: s’atendran les sol·licituds que es presentin en el 
període fixat en la convocatòria (que ha d’aprovar la Junta de Govern) seguint l’ordre 
del registre d’entrada. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3.Despeses subvencionables i període d’execució 
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases els 
concerts de música de cobla que es duguin a terme durant el període comprès entre 
l’1 de febrer i el 14 de desembre de l’any en curs. 
El/s nom/s de la/es cobla/es que portaran a terme els concerts i el preu del caixet 
s’establiran a la convocatòria corresponent, prèvia selecció per part de la comissió 
avaluadora entre els projectes rebuts en el període comprès entre l’1 i el 30 de 
setembre de l’any anterior a la convocatòria. 
No es podrà realitzar el concert durant els actes de la Festa Major. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els ajuntaments de les comarques gironines o organismes autònoms locals. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin 
específicament en cada convocatòria.  
La Diputació finançarà a cada ajuntament o organisme local la part del caixet que 
s’estableixi a la convocatòria corresponent una vegada realitzat el concert. 
6.Procediment de presentació de les sol·licituds 
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Les sol·licituds s’han de presentar per l’EACAT a la Diputació en el termini que es 
determini en la convocatòria.  
Només es podrà presentar una única sol·licitud per ajuntament i convocatòria. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
7.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions que preveuen 
aquestes bases corresponen al Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de 
Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

•La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari que estableixen aquestes bases. 

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

President:  El president/a de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar 

Vocals:       La cap del servei de Cooperació Cultural 
                El/La responsable de la línia de subvencions 

Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
8.Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament de les subvencions.  
a) Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada al Registre General de la 
Diputació, via EACAT, fins a exhaurir les disponibilitats pressupostàries de la 
convocatòria corresponent. 
b) Les peticions que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera i es 
determinarà l’ordre de la llista en funció del registre d’entrada de la Diputació de 
Girona. 
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c) En cas que es produeixin renúncies entre els beneficiaris, aquests se substituiran 
pels ajuntaments peticionaris que hagin quedat en llista d’espera i sempre respectant 
l’ordre que estableixi la resolució corresponent. La substitució es formalitzarà 
mitjançant una resolució del vicepresident de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar. 
d) Els ajuntaments que hagin estat beneficiaris en la primera resolució de la 
convocatòria corresponent i que renunciïn a realitzar el concert quedaran exclosos 
automàticament en la següent convocatòria del Cicle de Concerts de Música de 
Cobla. 
e) La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els ajuntaments o 
organismes autònoms locals beneficiaris i també als que hagin quedat en llista 
d’espera o als que s’hagi desestimat la sol·licitud. 
f) La Junta de Govern de la Diputació de Girona haurà d’emetre les resolucions 
corresponents en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la finalització del 
període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi adoptat la resolució, s’entendrà que ha estat desestimada per silenci 
administratiu. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de quatre mesos, a comptar des de l’acabament del període de 
presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
adoptat la resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu. 
9.Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
10.Justificació 
10.1. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació un cop realitzat el concert via 
EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat 
i signat, al qual hauran d’adjuntar la documentació següent: 

– Documentació gràfica de la difusió del suport de la Diputació de Girona. 
La documentació justificativa s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB com a màxim. 
S’aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats, fotografies (cal 
especificar-ne la resolució), memòries... I cada justificació pot contenir un màxim de 
10 arxius. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, d’acord amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 12 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
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elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
10.2.Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà el que estableixi la 
convocatòria corresponent.   
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada 
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació 
de la subvenció. 
11.Pagament  
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el 
compte justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
12.Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
13.Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
14.Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o de destí de la subvenció atorgada, ni 
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.  
15.Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcialment les subvencions. En 
aquest cas, el beneficiari té l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

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

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

El servei de Cooperació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
16.Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
17.Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la 
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normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
18.Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
19.Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja s’hagi realitzat. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de 
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de 
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi 
al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de 
l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 

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

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

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

c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

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

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que preveu la legislació aplicable. 
g) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per 
un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant 
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una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus 
òrgans de direcció o administració. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
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g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 
subjecte.  

23.Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes atribuïts expressament a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
24.Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent a la publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la 
modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es 
dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en 
el BOPG. 
Disposició derogatòria 
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma 
anterior, del mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes 
bases”. 
 
SEGON. Sotmetre les bases a informació pública durant un termini de vint dies, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en 
el tauler d'anuncis de la Corporació i referència en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el 
termini d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord i en especial per ordenar la publicació íntegra de les 
bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, si cal, 
d'acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a Intervenció de la Diputació de Girona.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta que passaríem a la 
Comissió de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, amb el primer 
punt, que és l’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla, i dona la paraula al 
vicepresident segon senyor Albert Piñeira, qui comenta que aquesta és una 
convocatòria que és recurrent a la Corporació, que bàsicament el que pretén és 
potenciar aquesta formació musical entenent que és la formació musical més pròpia i 
característica de la cultura i la música catalana, i pretenem també apropar-la a nous 
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públics culturals i a nous estils musicals. És a dir, el que estem subvencionant no són 
audicions de sardanes, que tenen altres possibilitats de finançament, per exemple a 
través del Fons de Cooperació Cultural, sinó que la cobla entesa com a format 
musical la podem portar arreu de les comarques gironines, la podem obrir en els 
estils, a nous gèneres i captar mous els públics. Bàsicament aquestes bases com 
funcionen és que la Corporació es dirigeix a totes les cobles d’orquestres del conjunt 
de la demarcació, se’ls demana que presentin les seves propostes i a partir d’aquí la 
cobla o cobles seleccionades passen a formar part d’aquest Cicle de Concerts de 
Música de Cobla que assumeix el consistori respectiu i després nosaltres en financem 
la meitat, per tant es va a un repartiment a nivell pressupostari del 50-50 (50 que 
assumeix l’ajuntament, 50 que assumeix la pròpia Corporació. Una darrera 
consideració, que és que aquest darrer any vam veure que, moltes vegades, el fet de 
triar només una cobla ens generava dos problemes: el primer és que de vegades 
havíem de descartar projectes culturals que eren interessants, i la segona és que per 
una qüestió d’agenda, encabir, fer casar les agendes de la cobla seleccionada amb 
els ajuntaments amb les diferents programacions era difícil i aquest any aprovem 
unes bases que obren el ventall a que puguem tenir més d’una cobla seleccionada 
que ens permeti sobretot dues coses: tenir propostes diferenciades, no haver de 
descartar projectes culturals interessants i que a nivell d’agenda puguin conjuminar 
millor les agendes de les formacions musicals seleccionades amb les dels respectius 
consistoris que fan la programació cultural.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
20. PLE119/000001/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió  Informativa 

CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de le s bases 
específiques reguladores de subvencions per al fina nçament de les 
activitats i projectes culturals de les Oficines Jo ves, capitals de comarca i 
municipis de més de 15.000 habitants de les comarqu es gironines. (Exp. 
2018/8183) 

 
“L’any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi “La 
participació cultural de la joventut catalana 2001-2015”. Aquest estudi investiga 
l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant 
els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues grans 
transformacions històriques que, en alguns aspectes, poden considerar-se 
convergents i que tenen un impacte fonamental entre les generacions joves: la 
revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització (en tant 
que permeten noves formes de coordinació i interacció social) i la gran recessió, 
iniciada com una crisi financera a Amèrica del Nord en el seu origen, però que entre 
nosaltres ha tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a l’ocupació 
juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta.  
 
El mateix estudi posa de manifest que la joventut de Catalunya és consumidora 
cultural, però que té veritables problemes alhora d’accedir als productes 
desenvolupats des de polítiques públiques estrictament culturals. La solució 
proposada per a poder arribar a aquest col·lectiu de la societat i consolidar programes 
culturals efectius és el treball en col·laboració entre les administracions competents 
de cultura i de joventut. Amb aquest treball coordinat, es poden establir polítiques 
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culturals per garantir l’accés a la cultura, crear hàbits de consum cultural, a la vegada 
que oferir un espai de desenvolupament de la creativitat cultural de l’individu jove.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu donar suport als ens locals, entitats, 
associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona.  
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Vistos els antecedents exposats i l’informe dels caps del centre gestor de Cooperació 
Cultural, la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al 
finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de 
comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines , que es 
transcriuen tot seguit: 
 
«BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL 
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LES 
OFICINES JOVES, CAPITALS DE COMARCA I MUNICIPIS DE MÉS DE 15.000 
HABITANTS DE LES COMARQUES GIRONINES 
1.Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar de la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i 
projectes que fomentin la participació en l’àmbit cultural de les oficines joves, capitals 
de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques de Girona. 
2.Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en 
el període fixat en la convocatòria (que ha d’aprovar la Junta de Govern) i s’establirà 
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3.Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o 
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. 
Es podran finançar amb càrrec a aquesta línia les despeses d’activitats 
subvencionables dutes a terme a la demarcació de Girona següents: 
- Les relacionades directament amb el projecte presentat, inclosa la contractació de 
professionals i/o serveis necessaris per al desenvolupament dels projectes (honoraris 
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d’artistes, dinamitzadors, mediadors culturals i altres necessaris per al 
desenvolupament de l’activitat), sempre que aquests professionals es contractin i, per 
tant, no formin part de la plantilla de l’equipament. 
- Les necessàries per a la producció de les activitats: lloguer d’espais i lloguer de 
material inventariable, adquisició d’elements necessaris per a la producció del 
projecte, embalatges i transports, assegurances, etc. 
- Les de desplaçaments dels diversos agents que puguin formar part del projecte o 
que hi participin. 
- Les de drets de la propietat intel·lectual, sempre que els drets no hagin estat cedits a 
una entitat de gestió. 
- Les de les activitats complementàries. 
- Les de comunicació i promoció específiques per a les activitats desenvolupades. 
- L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el 
beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 
Es consideren despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre 
l’1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la 
convocatòria, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en 
exercicis anteriors al de la justificació. 
La contractació de les actuacions subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb 
l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la resta 
de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
No seran subvencionables els conceptes següents: 
- Despeses de béns corrents i serveis (capítol II), vinculades a la prestació de serveis 
de l’oficina jove corresponent. 
- Inversions i adquisicions de material, equips o béns de naturalesa inventariable. 
- Despeses de manutenció. 
- Despeses protocol·làries i de representació. 
- Adaptacions, reparacions i millores espacials i funcionals. 
- Imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, 
compensables o repercutibles per part de l’ajuntament sol·licitant de la subvenció. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que tinguin 
una oficina jove, així com les capitals de comarca i els municipis amb més de 15.000 
habitants de la demarcació de Girona. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin 
específicament en cada convocatòria.  
Tots els sol·licitants que obtinguin una puntuació mínima de 50 punts, segons la 
puntuació prevista al punt 8 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als 
que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, 
que es calcularà aplicant un percentatge de l’import sol·licitat proporcional a la 
puntuació addicional obtinguda.  
L’import màxim a sol·licitar és de 5.000 €.  
6.Criteris de valoració 
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Amb caràcter general, per valorar les sol·licituds presentades, es tindrà en compte la 
fonamentació, l’oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, 
el nivell de concreció de les activitats descrites, així com la incorporació d’elements 
d’avaluació de qualitat. 
Per valorar les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris objectius 
següents: 

-Capacitat d’aproximació als joves dels diversos aspectes que intervenen en els 
processos creatius. (fins a 10 punts) 

-Participació i nivell d’implicació dels joves en les diverses fases del projecte a 
desenvolupar. (fins a 15 punts) 

-Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 
concreció i coherència amb els objectius del projecte i de la convocatòria.(fins 
a 15 punts) 

-Presència d’elements innovadors en el plantejament, la metodologia o dels 
recursos utilitzats per al desenvolupament del projecte, en funció del grau 
d’innovació. (fins a 10 punts) 

-Presència d’estratègies que afavoreixin la incorporació a les actuacions de 
persones en situació d’especial vulnerabilitat social i/o educativa. (fins a 10 
punts). En aquest cas, caldrà explicar en el projecte quines estratègies es vol 
dur a terme i la forma d’aplicar-les. 

-Participació d’altres agents de la comunitat educativa i/o el territori en el disseny, 
posada en funcionament i avaluació del projecte. (fins a 15 punts)  

-Viabilitat econòmica de la programació presentada i qualitat de la gestió 
(adequació de pressupost al projecte presentat, horaris adequats als 
professionals i joves implicats, seguiment de codis de bones pràctiques) (fins a 
15 punts) 
Activitats que comptin amb patrocinis o mecenatges, degudament justificats en 
el projecte (fins a 3 punts), dels quals: 
- Patrocini en espècie (1 punt) 
- Patrocini econòmic: 
Fins al 5 % del pressupost global 1 punt) 

Superior al 5 % i fins al 10 % del pressupost global (1,5 
punts) 

Superior al 10 % (2 punts) 
Percentatge de finançament públic, sense comptar la participació de la 
Diputació de Girona i l’aportació del peticionari (fins a 2 punts), dels 
quals: 

Fins al 40 %  (0,25 punts) 
Superior al 40 % i fins al 50 % (0,5 punts) 
Superior al 50 % i fins al 60 % (1 punt) 
Superior al 60 % (2 punts) 
Seguiment de codis de bones pràctiques (10 punts) 
 

-Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació dels resultats 
previstos. (fins a 10 punts) 

La valoració serà fins a un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions 
subvencionats caldrà que obtinguin un mínim de 50 punts en aquesta valoració 
perquè siguin estimats. 
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Els sol·licitants podran presentar la documentació que considerin convenient per tal 
d’acreditar els criteris de valoració. La documentació que no consti explícitament a la 
sol·licitud, no es valorarà. 
7.Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el 
termini que s’estableixi en la convocatòria.  
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s'especifiquen a la Seu electrònica. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent: 

-Projecte de foment de la participació dels joves en l’àmbit cultural, en qualsevol 
disciplina artística, del període de la subvenció, en què s’indiqui, en tot cas: 

a)Justificació del projecte de l’activitat 
b)Objectius generals i específics del projecte 
c)Descripció de les persones destinatàries 
d)Descripció de les actuacions 
e)Descripció de la metodologia 
f)Descripció dels processos de participació dels joves 
g)Temporalització 
h)Recursos humans(disgregats per sexes), funcionals i econòmics 
i)Mecanismes de difusió del projecte. Cal assegurar que tant la comunicació 

escrita com la iconogràfica faran un ús no sexista del llenguatge. 
j)Disseny de l’avaluació. 

La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB 
com a màxim. S’aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats, 
fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries... I a cada sol·licitud es podrà 
adjuntar un màxim de 10 arxius. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
8.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al servei de Cooperació Cultural de la Diputació de 
Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

•La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari establerts en aquestes bases. 
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•La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per 
determinar la proposta. 

Una vegada preparades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha de fer l’estudi i 
l’avaluació dels projectes. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora, composta per 
representants de la Diputació de Girona i de la Direcció General de Joventut, ha 
d’emetre un informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual 
ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i 
la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la 
causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
President:  El president/a de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves 

Tecnologies, Esports i Benestar 
Vocals:  El coordinador/a territorial de Joventut de les comarques de Girona o el 

referent tècnic de la coordinació 
               El tècnic/a de Cultura de la Direcció General de Joventut 
               El/la cap del servei de Cooperació Cultural 
               La persona responsable de la línia de subvencions 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9.Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a la consideració de la Junta de Govern, la 
qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament de les 
subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de tres mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació 
de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució 
d’aprovació per la subvenció, i podran finançar la totalitat del cost de les diferents 
actuacions subvencionades. 
10.Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, i d’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà l’acceptació expressa 
de la subvenció per l’ens beneficiari. 
11.Justificació 
11.1. Forma de justificar 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació pel canal electrònic o telemàtic 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, 
al qual hauran d’adjuntar la documentació següent: 
1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides, 
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.  



 
   
 
 

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

 

126

2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en 
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada. 
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen a la Seu electrònica. 
La documentació justificativa s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB com a màxim. 
S’aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats, fotografies (cal 
especificar-ne la resolució), memòries... I cada justificació pot contenir un màxim de 
10 arxius. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 13a (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
11.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar 
del dia següent al de l’acabament del termini d’execució establert a la base 3.3.  
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació. 
12.Pagament  
Es pagarà un 70 % de la subvenció en concepte de bestreta una vegada acceptada 
explícitament la subvenció, previ informe favorable de la persona responsable del 
centre gestor.  
L’import restant de la subvenció s’abonarà un cop presentat el compte justificatiu o els 
estats comptables, previ informe favorable de la persona responsable del centre 
gestor.  
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13.Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
14.Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
15.Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni 
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament. 
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16.Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest 
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

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

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

El servei de Cooperació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
17.Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es porti a terme amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18.Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la 
normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
19.Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20.Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. En aquest 
cas, en poden fer difusió a través del web de l’entitat. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de 
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de 
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi 
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al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de 
l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 

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

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

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

c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

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

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació 

s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de 
contractes del sector públic i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa. 

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

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

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

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

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

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

b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació de la subvenció o ajut. 
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c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

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

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

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

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

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

179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 

subjecte.  
24.Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
25.Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi 
la modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs, 
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es 
dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el 
BOPG. 
Disposició derogatòria 
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Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma 
anterior, d’igual rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases.» 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases de específiques reguladores de 
subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines 
Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques 
gironines per un termini de vint dies hàbils, mitjançant un anunci que s’ha de publicar 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler corporatiu, i mitjançant una 
referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que 
disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el 
termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament.” 
 
El senyor president dona la paraula al vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, qui 
manifesta que aquesta és una línia nova que vam endegar l’any 2017. Bàsicament el 
que preteníem és que les Oficines Joves arreu de la demarcació, que fan una tasca 
molt important i molt significativa i transversal de diferents polítiques públiques 
dirigides al col·lectiu dels joves de la nostra demarcació, intervinguessin també en el 
desenvolupament de projectes i activitats culturals, algunes ja ho feien, i que 
nosaltres els poguéssim ajudar des de la Corporació i incentivar que fos així. Durant 
l’anualitat 2017 quan es va crear aquesta convocatòria, la vam dotar amb 25.000 
euros i els beneficiaris podrien ser les vuit oficines joves comarcals. Vam començar 
per les oficines comarcals perquè detectàvem que el gruix de les poblacions i 
particularment les poblacions de menys mida poblacional moltes vegades, quan 
volien desenvolupar projectes de joventut en l’àmbit cultural, ho vehiculaven 
precisament a través de les Oficines Joves comarcals sota el paraigua més comarca 
que no sota el paraigua municipi. Ja en el seu dia vam dir que aquesta era una línia 
de subvencions i una política pública cridada a créixer tant a nivell pressupostari com 
a nivell del nombre de beneficiaris. Durant l’anualitat que estem en aquests moments, 
l’anualitat 2018, la partida es va doblar: va passar a 50.000 euros i s’hi van afegir com 
a possibles beneficiaris les capitals de comarca i també les poblacions de més de 
30.000 habitants. Repeteixo: un cop solucionat el poder ajudar a les oficines 
comarcals i a diferència del que fem amb altres convocatòries de la Corporació, aquí 
fem al revés: comencem dels municipis grans cap als petits perquè els grans són els 
que desenvolupen projectes propis, els petits són els que normalment els 
desenvolupen a través de les oficines comarcals. Ara portem a aprovació les bases i 
ja els avanço que en el projecte de pressupostos amb el que està treballant aquesta 
corporació es preveu incrementar la partida de 50 a 90.000 euros. Això voldrà dir tenir 
més diners, un increment molt significatiu en aquests dos anys que portem. També a 
la vegada que s’incrementi la subvenció mitjana. Cada vegada tendim més no un 
repartiment lineal com es va haver de fer en un inici sinó que es primi més la 
puntuació per incentivar que les diferents oficines joves presentin bons projectes i 
projectes culturals potents, i a la vegada també es proposa ampliar el ventall de 
beneficiaris incorporant-hi els municipis de més de 15.000 habitants. Per tant i en 
definitiva, el que es proposaria seria aprovar aquestes bases, que es transformaran 
en una convocatòria de 90.000 habitants (hauríem passat en dos anys de 25 a 90), 
que els beneficiaris siguin les oficines joves comarcals, les capitals de comarca i els 
municipis de més de 15.000 habitants de la demarcació de Girona. Estem contents de 
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com ha funcionat aquesta línia i pensem que és un camp que l’hem d’anar incentivant 
cada any progressivament.  
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta: només perquè consti en acta, que 
nosaltres estem a favor dels canvis que s’han proposat, però sí que continuem 
considerant, com ja vam fer en el seu moment, que la partida pressupostària de 
moment prevista continua sent menor del que seria necessari per a un projecte 
d’aquest estil tan important com és lligar la cultura als joves i al territori i, per tant, si 
que és un element que esperem que de cara al pressupost de l’any vinent es vegi 
augmentat considerablement. Tenint en compte que anem fent modificacions de 
crèdits de milions d’euros a gairebé cada ple, segur que trobaran la manera.  
El president senyor Noguer pren la paraula i manifesta: senyor Piñeira, però val a dir 
que amb la modificació d’avui hem quedat a zero. Per tant, es fan les modificacions 
perquè toquen però al final tothom requereix més recursos i la Diputació té els 
recursos que té i aquest any, com ha vist, hi ha una pujada important de 25 a 90.000 
euros en aquest concepte, senyor Piñeira, si té alguna cosa a afegir. 
El vicepresident segon senyor Piñeira respon que, de manera molt breu, perquè 
aquest debat, il·lustre diputat senyor Salellas, el vam tenir en un plenari d’aquesta 
Corporació i vostè recordarà que jo li vaig dir: «no li admeto l’analogia què vostè fa de 
dir “en matèria de cultura i joventut aquesta Corporació hi destina 90.000 euros”». En 
matèria de polítiques públiques que ens permetin relligar cultura i joventut, aquesta 
demarcació hi destina centenars de milers d’euros i jo recordo que en un plenari li 
vaig fer tota la llarga llista, que si vol li puc repetir, de totes les coses que fa aquesta 
Corporació en matèria de polítiques culturals dirigides a l’Àrea de Joventut. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
21. PLE119/000003/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió  Informativa 

CENTEB; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Apr ovació de 
l'ordenança reguladora dels preus públics per a l'a valuació i la diagnosi 
del funcionament dels sistemes informàtics per a aj untaments. (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 dels ens locals, estableix que els ens locals tenen plena 
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis que són 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 que tenen menys 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 la 
diagnosi del funcionament dels seus sistemes informàtics, amb l’objectiu d’oferir-los, 
prioritàriament als que tenen menys població i menys capacitat econòmica i de gestió, 
un servei que els permeti conèixer l’estat dels seus sistemes informàtics i prendre 
decisions per millorar-los i actualitzar-los. 
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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: 
 
Primer. Aprovar l’ordenança reguladora dels preus públics per a l’avaluació i la 
diagnosi del funcionament dels sistemes informàtics per a ajuntaments, que es 
transcriu a continuació:  
 
«ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A L’AVALUACIÓ I  LA 
DIAGNOSI DEL FUNCIONAMENT  DELS SISTEMES INFORMÀTICS PER A 
AJUNTAMENTS 
Preàmbul 
El pla de serveis d’assistència als municipis per a l’avaluació i  la diagnosi del 
funcionament dels sistemes informàtics recull els recursos que el Servei de Sistemes i 
Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona ofereix als ens locals en 
l’exercici de les seves funcions d’assistència als que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. 
El pla de serveis esmentat preveu la possibilitat que els ens locals beneficiaris en 
facin repercutir els costos, mitjançant els preus públics que s’aprovin. 
Article 1. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 148, en relació amb l’article 41, 
ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aquesta Diputació estableix els preus públics per prestar als 
ajuntaments el servei d’assistència per a l’avaluació i la diagnosi del funcionament 
dels sistemes informàtics. 
Article 2. Objecte 
Es regulen en aquesta ordenança els preus públics per prestar els serveis d’avaluació 
i diagnosi següents: 

—Avaluació genèrica 
—Avaluació de la xarxa i els serveis de comunicació 
—Avaluació del maquinari 

Article 3. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament els ens locals als quals s’hagin concedit i prestat de 
manera efectiva els serveis mencionats en l’article anterior. 
L’obligació de pagament del preu públic es genera en el moment en què es lliuren a 
l’ens beneficiari els treballs realitzats, que s’han d’acompanyar de la liquidació 
corresponent que resulti de l’aplicació de les tarifes establertes a l’article següent. 
Article 4. Procediment i meritació 
Els ens locals de la demarcació de Girona han de sol·licitar els serveis mitjançant la 
presentació del formulari disponible al web de la Diputació. L’assistència serà 
acceptada per resolució del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, que es notificarà als beneficiaris, amb la valoració 
dels treballs a realitzar i la planificació prevista. 
Article 5. Quantia 
A la memòria que acompanya aquesta ordenança consta el càlcul del preu del servei, 
que s’estableix en un cost de 8.463,39 euros per 240 hores, sense IVA, la qual cosa 
fa que una jornada de treball sense IVA es valori en 282,113 euros. 
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Segons la memòria, es destina una jornada i mitja a l’avaluació genèrica de fins a deu 
llocs de treball i a l’avaluació de la xarxa i els serveis de comunicació, i a la resta de 
serveis, dues jornades i mitja. 
La tarifa és del 25 % del cost del servei destinat a l’ajuntament per a municipis de fins 
a 10.000 habitants, i del 50 % per als de 10.001 fins a 20.000 habitants, sense tenir 
en compte les despeses de coordinació. 
Resum de preus 

Nombre d’habitants 
Import dels treballs 

corresponents a una 
jornada i mitja (sense IVA) 

Import dels treballs 
corresponents a dues 

jornades i mitja (sense IVA) 
Fins a 10.000 
habitants 105,79 € 176,32 € 

De 10.001 a 20.000 
habitants 211,58 € 352,64 € 

Article 6. Aplicació de l’IVA 
Als preus públics calculats segons el que s’estableix en l’article anterior s’hi ha 
d’afegir l’import corresponent a l’impost sobre el valor afegit (IVA) vigent en el moment 
de la meritació. 
Article 7. Aprovació de la tramitació ordinària 
Que la tramitació ordinària de les accions previstes en aquest pla es resolgui per 
decret de vicepresidència quan la llei ho permeti. 
Disposició final 
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins que es 
modifiqui o derogui.» 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler 
electrònic. 
 
ANNEX 
“MEMÒRIA I PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL SERVEI DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA D’ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS AMB ELS SERVEIS D’ AVALUACIÓ I  
DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT  DELS SEUS SISTEMES INFORMÀTICS. 
1.NORMATIVA 
L’article 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 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. Addicionalment, les lletres b, c i d de l’article 36.2 de la LRBRL 
determinen que la Diputació ha d’assegurar l’accés de la població al conjunt dels 
serveis mínims de competència municipal i la major eficàcia i economia en la 
prestació d’aquests, mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i cooperació 
municipal, ha de garantir l'exercici de les funcions públiques necessàries als 
ajuntaments i prestar suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici 
de l'activitat desenvolupada en aquestes matèries per l'Administració de l'Estat i la de 
les comunitats autònomes, així com donar suport als ajuntaments per a la tramitació 
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de procediments administratius i realització d'activitats materials i de gestió, assumint-
les quan aquells els hi encomanin. 
2.ANTECENDENTS 
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. 
La Diputació de Girona a través dels organismes dependents o dels diferents serveis 
quer la integren donen serveis als ajuntaments  con son: comptabilitat, padró, 
administració electrònica, control intern i fiscalització, etc que necessiten que aquests 
disposin de sistemes informàtics ben configurats i  dimensionats.  L’experiència en la 
prestació d’aquests serveis ens fa evident la necessitat d’aquest servei. 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
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. 
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. 
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• 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. 

4. FORMA DE GESTIÓ 
La forma de gestió del servei serà mixta. La coordinació i recepció de peticions es 
farà amb mitjans propis el treball a l’ajuntament i l’elaboració dels informes i propostes 
de millora és farà amb recursos externs. 
5. OBRES, BÉNS I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A LA PRESTACIÓ 
No es preveuen necessitats addicionals d’espai, mobiliari d’oficina, equips informàtics 
ni de telefonia. 
6. ESTUDI ECONÒMIC FINANCER 
Estimació del cost de l’hora d’un consultor extern per fer els treballs esmentats. 

 Costos segons  convenis vigents 
Components Categoria Grup/

Nivell 
Antiguitat
(%) 

Base Plus conveni Base(antigüitat) Millora 
conveni(%) 

Preu 
hora 

Realitzar 
Avaluacions 

Tècnic  B-I 
10    22.362,50      1.576,25     26.332,63  0,25 

          
18,29  

Tasques de 
coordinació 

Cap de 
projecte 

A-I 
10    23.362,50      1.637,50     27.500,00  0,25 

          
19,10  

TOTAL                 

Nota. Per fer els càlcul utilitzem la dada que es treballen 1.800 hores any. 
S’ha incorporat una millora de conveni d’un 25% per adaptar els sous al personal que 
realitzarà les feines encomanades. 
Costos dels desplaçaments 
Estimació de cost desplaçament   

Km mig per desplaçaments 100 

Preu 0,19 

Cost desplaçament 19 

Total amb iva 22.99  

Càlcul preu anual del servei 
Estimació de jornades i demanda 
Temps per cada una de les avaluacions . 
Avaluació genèrica.  
Temps a destinar-hi. Ajuntaments fins a 10 llocs de treball informàtics una jornada a 
l’ajuntament, de 10 a 50 llocs dues jornades i més de 50 també dues jornades però es 
podrà fer mostreig dels elements donant prioritat als equips assenyalats com a 
problemàtics. En tots els casos mitja jornada – no presencial - per redactar la 
documentació a lliurar a l’ajuntament i a Diputació de Girona. 
Avaluació de la xarxa i serveis de comunicació. 
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Temps a destinar-hi. Una jornada a l’ajuntament  i mitja jornada – no presencial - per 
redactar la documentació a lliurar a l’ajuntament i a Diputació de Girona. 
Avaluació del maquinari 
Temps a destinar-hi. Dues jornades a l’ajuntament  i mitja jornada – no presencial - 
per redactar la documentació a lliurar a l’ajuntament i a Diputació de Girona. Per a 
xarxes de més de sis equips es podrà realitzar mostreig a més de centrar-se en els 
equips assenyalats com a problemàtics. 
Podem calcular unes  17 actuacions. De quals 14 poden ser actuacions 1,5 jornades i 
3 de majos complexitat de dues jornades i mitja. 

Acotacions Jornada /act Total 

14 1,5 21 

3 2,5 7,5 

   

Total  28,5 

   

Si considerem una jornada  i mitja de coordinació ens queden 17 actuacions per 30 
jornades que son 240 hores 
El cost anual serà 

Descripció Aplicació Import 

Cost Personal  28,5 jornades 4170,12 

Cost personal coordinació 1,5 Jornades 229,20 

    4.399,32 

Cost empresa 0,321 1.363,79 

  total 5.763,11 

Costos indirectes 0,25 1.440,78 

  total 7.203,89 

Despeses generals 0,13 936,51 

Benefici industrial 0,06 432,23 

Costos desplaçaments   323 

Base Licitació   8.463,39 

IVA 0,21 1.777,31 

  Total Anual 10.240,70 

“ 
El president senyor Miquel Noguer dona la paraula al vicepresident segon, senyor 
Albert Piñeira, qui comenta que com ja hem explicat en reiterades ocasions en aquest 
plenari i ho ha fet també el propi diputat Albert Gómez, l’Àrea de Noves Tecnologies, 
de Sistemes i Tecnologies de la Informació és una àrea que cada vegada més es 
dedica, no tant a la subvenció i a l’aportació de fons als diferents ajuntaments, sinó 
sobretot a la prestació de serveis. És un cas claríssim d’economies d’escala, de 
know-how, de coneixement, on nosaltres sobretot el que hem de treballar més és per 
aportar serveis i no tant subvencions o finançament. En el seu dia vam generar 
aquest nou servei que el que pretenia era poder fer una diagnosi i una avaluació de 
quins eren els estats dels sistemes informàtics que tenen els diferents ajuntaments. 
Entenem que aquest era un element instrumental del funcionament dels ajuntaments. 



 
   
 
 

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

 

137

De la mateixa manera i perdoni la ximplesa de l’exemple, que una brigada sense 
maquinària no treballa, evidentment a dia d’avui i més que mai, els ajuntaments sense 
uns sistemes i tecnologies de la informació adequats, posats al dia, és difícil que 
puguin treballar. Ens ho plantejaven molts ajuntaments i per tant vam considerar 
oportú des de l’àrea poder prestar aquest servei i, per tant, el que hem fet és: hem tret 
un concurs, que la guanyat una empresa, i el que proposem avui concretament és, 
perquè en el seu dia ja vam aprovar tirar endavant aquests servei d’avaluació i 
diagnosi dels sistemes informàtics, és bàsicament aprovar el preu públic. Aquest 
servei està dirigit per als municipis menors de 20.000 habitants, entenent que els 
municipis de més de 20.000 habitants ja tenen àrees de noves tecnologies amb prou 
musculatura com per poder fer ells aquesta pròpia diagnosi, no així en els de menys 
de 20.000 habitants. Concretament, el que proposem és que en els municipis de fins 
a 10.000 habitants el cost del servei es reparteixi de la següent manera: un 75 % 
assumit per aquesta Corporació, un 25 % assumit pel propi ajuntament. I en el cas del 
municipis de la segona franja, o del segon tram poblacional, de 10.001 a 20.000 
habitants, ens repartim de la següent manera: 50 % l’assumeix la Corporació, 50 % 
l’assumeix el propi ajuntament. Bàsicament, amb aquesta diagnosi, el que pretenem 
avaluar és 3 elements: la primera, una avaluació genèrica global de les instal·lacions 
informàtiques dels ajuntaments, bàsicament tot allò que són els elements bàsics de 
funcionament d’un ajuntament (la seguretat física dels equips, la seguretat de les 
aplicacions, l’estat de les xarxes de comunicacions, com es gestionen els usuaris les 
polítiques d’accés, com es fan les còpies de seguretat, com es mantenen els equips, 
un inventari i un catàleg d’aplicacions d’equips, etc.). Un segon element que tenim en 
compte és l’avaluació de la xarxa i els serveis de comunicació. Bàsicament les 
tipologies de xarxes, els elements de seguretat de la xarxa, els accessos a Internet, 
els dominis de l’ajuntament, etc. I finalment un tercer element, que bàsicament es 
dirigeix més als equips, el que seria tota l’avaluació del maquinari. Avui, repeteixo, el 
que portem a aprovació no és aquest servei d’avaluació i diagnosi que ja va aprovar 
en el seu dia aquesta Corporació, sinó concretament l’aprovació del preu públic que 
regularà aquest servei. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
22. PLE119/000018/2018-JP; Proposta Junta de Portav eus ; Moció dels grups 

polítics presents a la Diputació de Girona de supor t a les persones 
afectades per l'estafa d'iDental. (Exp. 2018/8348) 

 
“El cas d’iDental és, segurament, l’estafa sanitària més gran a l’estat espanyol en les 
darreres dècades, un autèntic escàndol de salut bucodental i de consum que afecta 
almenys a 150.000 persones segons les estimacions de l’associació d’afectats. A 
Catalunya, entre les clíniques de Tarragona, Barcelona i Girona en són al voltant de 
13.000 persones afectades. 
 
El modus operandi d’aquestes clíniques, actualment sota investigació de l’Audiència 
Nacional, consistia en fer una publicitat molt agressiva a través dels mitjans de 
comunicació dirigint-se a persones vulnerables amb baixos recursos econòmics a les 
quals, en ser ateses a les clíniques, se’ls presentava un pressupost del tractament 
inflat assegurant que entre el 60% i el 90% del cost seria cobert per una suposada 
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subvenció. En la mencionada publicitat també es feia esment de la col·laboració amb 
diverses ONG com la Creu Roja o Càritas. Tan bon punt el tractament era acceptat 
pel pacient, el feien firmar amb una entitat financera un crèdit vinculat. 
 
La llista de males praxis en aquests tractaments denunciades pels pacients d’iDental 
és ben llarga: des de pacients que deixaven de ser atesos i als quals ni es contestava 
el telèfon, intervencions que s’allargaven fins les 3 de la matinada per no haver fet 
una previsió del temps necessari, nul seguiment dels historials i pacients que van 
arribar a ser atesos per fins a 20 odontòlegs diferents, no esterilització del material 
quirúrgic, etc., fins els casos en els quals els tractaments s’han quedat a mitges o fins 
i tot sense començar en tancar les clíniques malgrat que els pacients han hagut de 
seguir pagant els crèdits. 
 
En vistes d’aquesta extrema situació, diversos persones afectades van constituir 
l’associació Adafi, l’Associació Nacional d’Afectats per iDental, gratuïta, solidària i 
sense ànim de lucre, amb la finalitat d’assessorar els ex-pacients d’iDental i defensar 
els seus drets de forma col·lectiva. Actualment, compta amb més de 10.000 membres 
i tenen representació a Tarragona, on hi tenen comptabilitzats gairebé 400 casos 
arreu de la demarcació. 
 
L’associació ha fet un recull de les males pràctiques i dels casos d’afectacions en la 
salut dels pacients, dels quals hi ha casos de pèrdua de sensibilitat per lesionar nervis 
dentaris, pèrdua de peces sanes i tractaments d’implantologia mal diagnosticats i 
executats, pèrdua d’audició, casos de pacients que es van empassar material 
quirúrgic, perforacions del si maxil·lar i problemes de sinusitis, casos d’hepatitis B i C i 
de VIH i altres casos d’infeccions d’extrema gravetat que han suposat l’hospitalització 
dels pacients. Més enllà del procés judicial ja engegat, l’associació reivindica diverses 
mesures per fer front a la urgència de la situació. En primer lloc, exigeixen 
responsabilitat patrimonial a l’Estat i que es decreti una situació d’emergència 
sanitària mitjançant Reial Decret de l’article 91 de la llei de Sanitat. En segon lloc, 
reclamen que, en virtut de la Llei de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 de 24 
de juny, se’ls reconegui el dret a deixar de pagar les quotes dels préstecs que van 
subscriure amb entitats financeres per a finançar aquest tractaments. En tercer lloc, 
demanen que la salut bucodental en la seva totalitat sigui part de la cartera de serveis 
sanitaris i es portin a terme tots els tipus de tractaments per part de la sanitat pública. 
En quart lloc, sol·liciten que es reguli la publicitat sanitària, les pràctiques comercials 
de salut i el consum de les clíniques dentals. En cinquè lloc, reclamen una 
centralització de les administracions competents en la matèria, per tal que afectats 
per casos similars sàpiguen on adreçar-se per tal de posar reclamacions o denúncies. 
Per últim, demanen a les institucions públiques que es doni cobertura i es busquin 
solucions a la problemàtica dels afectats per iDental. 
 
Per tots aquests motius, els grups polítics presents a la Diputació de Girona proposen 
al ple l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Que la Diputació de Girona faci pública la solidaritat i el seu suport a les 
persones afectades per l’estafa d’iDental a les comarques gironines i arreu de l’Estat 
Espanyol. 
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SEGON. Que la Diputació dugui a terme, dins de les seves possibilitats, 
l’acompanyament de totes les persones afectades per l’estafa iDental a comarques 
gironines. 
 
TERCER. Que la Diputació insti al Congrés dels Diputats a modificar les lleis que 
siguin necessàries perquè situacions com les produïdes per iDental siguin 
considerades com emergència sanitària. 
 
QUART: Que la Diputació insti al Parlament de Catalunya a aplicar la Llei de 
Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 per tal que les entitats financeres paralitzin 
el pagament de les quotes dels tractaments aturats. 
 
CINQUÈ. Que la Diputació insti al CatSalut a ampliar en la seva cartera de serveis 
públics els tractaments de salut bucodental. 
 
SISÈ. Que la Diputació insti al COEC de Girona, perquè es facin càrrec dels 
peritatges dels afectats per l’estafa d’iDental. 
 
SETÈ. Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de 
Catalunya, al CatSalut, al COEC de Girona i als afectats d’iDental a comarques 
gironines.” 
 
El president senyor Miquel Noguer dona la paraula al portaveu del grup de la CUP 
senyor Lluc Salellas, qui manifesta que en el seu moment com a CUP que vam 
proposar a la resta de grups presentar aquesta moció de suport a les persones 
afectades per l'estafa d'iDental, després de parlar-ho amb aquestes persones, en 
concret el grup de suport que tenen aquí a Girona, ens han demanat que volien 
intentar fer alguns matisos i algunes aportacions més a la moció, que havíem acordat 
els grups, i per tant entenem que el que no volíem era cremar un cartutx ara, per el 
mes que ve tornar a portar el mateix tema, doncs el que hem pensat que era 
convenient era retirar la moció avui i en tot cas fer un treball previ perquè al novembre 
puguem portar la moció, ara sí, no només amb el consens de tots els grup sinó també 
amb el suport unànime de tots els afectats.  
El president senyor Noguer respon que, com que aquesta era una moció que 
presentaven tots els grups, la CUP demana deixar-la sobre la taula, però no sé si hi 
ha algun grup més que vulgui dir alguna cosa respecte d’això, senyor Fernández. 
El president del grup del PSC senyor Juli Fernández pren la paraula i comenta, bé, al 
nostre grup ja li sembla bé perquè si d’alguna manera si el grup proposant que, tot i 
que es van afegir la resta de grups, proposa que es deixi sobre la taula perquè el grup 
d’afectats ha dit que vol fer aportacions, a mi em sembla bé d’entrada, el que passa 
que sí que m’agradaria que aquestes matisacions, que suposo que volen fer, donat 
que aquesta moció és la mateixa que va aprovar l’Ajuntament de Girona, jo la vaig 
tenir també la mateixa còpia, és que sapiguem exactament en quin marc finalment 
ens puguem moure amb aquests matisos perquè a mi la sorpresa que em dona és 
que si és una moció que s’ha aprovat a Girona fa tot just una setmana o dues, que és 
la que presenta aquí, bé, si proposem retirar-la la retirem, la deixem sobre la taula, 
però en tot cas, els matisos a mi m’hauria agradat que el proponent de la CUP ens 
hagués dit exactament què els han traslladat quant a matisos perquè així puguem 
treballar tots plegats de cara a una moció, o sigui, no la trobem presentada sinó el dia 
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que si tens les aportacions ens les passes abans de la Junta de Presidència i de 
Portaveus, per treballar a la Junta de Presidència, el que jo demanaria 
El president senyor Noguer intervé i comenta, gràcies, entenem per tant que la 
retirem. En tot cas, el senyor Salellas ens farà arribar això quan ho tinguin i 
evidentment no proposarem l’aprovació d’una nova moció fins que tothom no tingui la 
documentació o la informació necessària al respecte. Per tant, la moció queda 
retirada. 
 
Es retira per unanimitat. 
 
23. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
24. PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta, tornar a posar sobre la 
taula que tota la informació que des del mes de març aquest grup ha demanat 
referent als viatges de Presidència, i més concretament en un que fa referència a 
Israel, en què s’han demanat factures i s’ha demanat informació concreta de tota la 
despesa, reunions i tot el que es va fer en tots els viatges que hi ha hagut de 
Presidència durant el 2018 continua sense ser facilitada a aquest grup, saltant-se tots 
els terminis administratius que preveu la llei. I, per tant, entenem que hi ha d’haver 
una motivació política. A nosaltres ja no ens arriba al cap que hi hagi una motivació 
tècnica. Sincerament, han passat mesos i aquesta informació deu ser prou senzilla, 
prou recopilada en un espai com perquè la puguin passar a la resta de grups o si més 
no al grup que ha demanat la informació. Entenem que és un exercici de 
transparència, que la llei ens empara i el que demanem és que d’una vegada per 
totes ens facilitin aquesta informació.  
El diputat senyor Pau Presas pren la paraula i manifesta que, des del grup d’Esquerra 
Republicana voldríem recordar i deixar constància en aquest ple que avui, 16 
d’octubre, fa un any que l’Estat espanyol va empresonar Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 
Des del nostre grup i estic segur que des de la majoria d’aquest ple volem mostrar tot 
el nostre suport a tots els presos polítics i exiliats, a tots els seus amics, familiars, i a 
tota aquella gent que pateixen d’alguna altra manera la repressió de l’Estat. Fa un any 
que l’Estat espanyol els té en presó preventiva només per motius ideològics i per 
venjança, privant-los dels seus drets fonamentals com a ciutadans en una democràcia 
i, el més greu de tot, sense un judici previ. Un cop més, volem instar a la llibertat 
immediata de tots els presos i preses polítiques que actualment hi ha a l’Estat 
espanyol i fer possible també el retorn de totes aquelles persones que per culpa de la 
repressió i persecució política de l’Estat espanyol han hagut d’exiliar-se. Volíem 
simplement deixar constància en aquest ple i que quedés constància també en l’acta 
d’aquest mostra de suport. 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta: senyor Salellas, tant el 
president Vila com jo mateix, no, evidentment no els negarem cap informació que a 
més, la legislació la permet. A mi em consta que, jo mateix he signat el fet que 
aquesta informació… El que passa que l’acumulació de reiteració d’informació, també 
la llei a part dels passos el que diu és que hi hagi la disponibilitat per poder-ho portar 
a terme Per tant, en tot cas ja sé que se li ha fet arribar algun d’aquesta viatges i 
alguna informació del que vostè ha demanat li continuarem fent arribar a mesura que 
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l’àrea corresponent ho tingui preparat. No hi ha cap problema per donar-li la 
informació, el que passa que hauríem de posar moltíssima gent a fer tot això i 
deixarien de fer el dia a dia i hem de fer les dues coses. Per tant, això no hi ha cap 
voluntat de no donar-la sempre i quan que el dia a dia de la Diputació ha de funcionar. 
I em reitero que alguna informació ja li hem fet arribar referent als viatges que vostè 
havia demanat i que el president Vila també ja havia donat l’autorització a aquesta 
informació la qual jo només la reitero. Quant al senyor Presas, estem absolutament 
d’acord. Penso que en aquest plenari tots els grups polítics ho hem reiterat moltes 
vegades això, per tant avui no fem res més que estar d’acord amb el que vostè ha dit i 
reiterar el que moltes vegades els grups hem dit aquí, en aquest sentit i ojalá es 
pogués arreglar això de manera molt ràpida com vostè ha manifestat. 
 
El senyor president aixeca la sessió a la una i sis minuts del migdia, el contingut de la 
qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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