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NÚM.: 120 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 27 de novembre de 2018 
HORA: 12:05 
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 
Vicesecretari Jordi Turon i Serra 
Interventora acctal. Maria del Mar Domènech i Sistané 
 
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 16 d’octubre de 2018. 
2. Decrets corresponents al mes d’octubre de 2018.  
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
4. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
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5. PLE120/000095/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de 
pagament. (Exp.2018/5043) 

6. PLE120/000090/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Contractació (008): Ampliació de la delegació de les competències del Ple a 
favor del President, com a òrgan de contractació vinculades als Fons FEDER. 
(Exp. 2018/8758) 

7. PLE120/000096/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Presidència (001): Modificació clàusules de vigència dels convenis CN/3826, 
CN/3827, CN/3828, CN/3829 entre la Diputació de Girona i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Exp. 2018/8476, 
2018/8472, 2018/8467, 2018/8458) 

8. PLE120/000098/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi de la Diputació 
de Girona a SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL, per a la 
gestió del servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès (CN/3837) 
(Exp. 2018/8807) 

9. PLE120/000100/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi de la Diputació 
de Girona a SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L., per a la 
gestió del servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de 
l'Alt Empordà (CN/3838) (Exp. 2018/8808) 

10. PLE120/000101/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Presidència (001): Aprovació del conveni encàrrec a mitjà propi de la Diputació 
de Girona a SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL gestió 
servei acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista a la 
comarca del Gironès. (CN/3839 Exp. 2018/8810) 

11. PLE120/000102/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Presidència (001): Aprovació del conveni encàrrec a mitjà propi de la Diputació 
de Girona a SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL,  gestió 
integral Servei Intervenció Especialitzada per a dones pateixen violència 
masclista comarca Gironès. (CN/3840) Exp. 2018/8811 

12. PLE120/000097/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Presidència (001): Aprovació de l'adscripció del centre gestor Unitat de Gestió 
de la Informació (UGI), dependent de la Comissió de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda, a l'Àrea de Presidència. (Exp. 2018/8623) 

13. PLE120/000003/2018-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Recursos Humans (012): Actualització de la Comissió de Seguiment del Pla 
d'Igualtat de la Diputació de Girona (Exp. 2018/8506) 

14. PLE120/000094/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Secretaria General (005): Modificació de la denominació del Centre Gestor 
Arxiu. (Exp. 2018/8982) 

15. PLE120/000104/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
XALOC: Aprovació de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació de Xaloc. 
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16. PLE120/000105/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
17. PLE120/000043/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 

(014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament d'Anglès per la licitació 
agregada del subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i 
gestió energètica i aprovar el conveni d'encàrrec de gestió. (Exp. 2018/7989) 

18. PLE120/000049/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Palamós per la licitació 
agregada del servei d'informació i gestió energètica i aprovar el conveni 
d'encàrrec de gestió. (Exp. 2018/7995) 

19. PLE120/000050/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Salt per la licitació 
agregada del servei d'informació i gestió energètica i aprovar el conveni 
d'encàrrec de gestió. (Exp. 2018/8000) 

20. PLE120/000051/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Serinyà per la licitació 
agregada del servei d'informació i gestió energètica i aprovar el conveni 
d'encàrrec de gestió. (Exp. 2018/8001) 

21. PLE120/000052/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Vilademuls per la licitació 
agregada del servei d'informació i gestió energètica i aprovar el conveni 
d'encàrrec de gestió. (Exp. 2018/8010) 

22. PLE120/000053/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Vilajuïga per la licitació 
agregada del servei d'informació i gestió energètica i aprovar el conveni 
d'encàrrec de gestió. (Exp. 2018/8012) 

23. PLE120/000047/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió del Consell Comarcal de La Selva per la 
licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica i aprovar el conveni d'encàrrec de gestió. (Exp. 
2018/8036) 

24. PLE120/000045/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per 
la licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica i aprovar el conveni d'encàrrec de gestió. (Exp. 
2018/8032) 

25. PLE120/000046/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió del Consell Comarcal del Baix Empordà per 
la licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica i aprovar el conveni d'encàrrec de gestió. (Exp. 
2018/8034) 

26. PLE120/000044/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per la 
licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica i aprovar el conveni d'encàrrec de gestió. (Exp. 
2018/7991) 

27. PLE120/000048/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Girona per la licitació 
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agregada del servei d'informació i gestió energètica i  aprovar el conveni 
d'encàrrec de gestió. (Exp. 2018/8247) 

28. PLE120/000055/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de La Cellera de Ter per la 
contractació agregada per l'execució d'accions per a la millora de l'eficiència 
energètica. (Exp. 2016/1243) 

29. PLE120/000056/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Aprovació de les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per 
instal·lar calderes i xarxes de calor municipals. (Exp. 2018/8751) 

30. PLE120/000027/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Acceptació de la renuncia parcial presentada per l'Ajuntament de Viladrau 
a la subvenció per al manteniment de l'aparcament de Coll de Borderiol. (Exp. 
2016/6386) 

31. PLE120/000042/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 
(014): Concessió d'una pròrroga a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí del 
conveni i per a la justificació del Projecte LIFE PLETERA. (Exp. 2016/7394) 

32. PLE120/000054/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 
programes europeus (029): Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i altres 
ens. (Exp. 2107/1414) 

33. PLE120/000059/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària 
(013): Aprovació inicial del projecte de Condicionament d'un tram de la ctra. 
GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs-Arenys d'Empordà. 
(Exp. 2018/6577) 

34. PLE120/000060/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària 
(013): Aprovació definitiva del projecte del Voral per a vianants en el tram inicial 
de la ctra. GIV-5263, a Bruguera. (Exp. 2018/6467) 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN 
35. PLE120/000002/2018-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon 

Govern; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificació del Pla de 
Serveis de Supervisió de Projectes. (Exp. 2017/5321) 

COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 
BENESTAR 
36. PLE120/000005/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 

Comunicació Cultural (021): Aprovació inicial de de les bases específiques 
reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis 
locals i comarcals. (Exp. 2018/8725) 

37. PLE120/000006/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 
Comunicació Cultural (021): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts d'estudis 
locals i comarcals. (Exp. 2018/8724) 

38. PLE120/000007/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 
Comunicació Cultural (021): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions per a publicacions d'interès local editades per 
ajuntaments. (Exp. 2018/8726) 

39. PLE120/000008/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 
Comunicació Cultural (021): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions per al Foment de produccions editorials. (Exp. 
2018/8723) 
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40. PLE120/000004/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 
Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni 
cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos 
educatius de la Diputació de Girona. (Exp. 2018/8545) 

41. PLE120/000011/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 
Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases específiques per a la 
concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura. (Exp. 
2018/8921) 

42. PLE120/000009/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 
Cooperació Esportiva (026): Modificació del nom del centre gestor Cooperació 
Esportiva pel nom de Servei d'Esports. (Exp. 2018/8914) 

43. PLE120/000010/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 
Monuments (018): Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
subvencions per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial 
(Exp. 2018/8439) 

JUNTA DE PORTAVEUS 
44. PLE120/000019/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups IdS i 

PDeCAT, sol·licitant que la Diputació demani la prohibició de l'ús dels pesticides 
neonicotinoides, perjudicials per les abelles. (Exp. 2018/9052) 

45. PLE120/000020/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups ERC, 
PDeCAT, IdS i CUP, a favor de l'absolució dels presos polítics. (Exp. 2018/9052) 

46. MOCIONS D’URGÈNCIA 
47. 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 16 d’octubre de 2018. 
 
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 16 
d’octubre de 2018, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores 
diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes d’octubre de 2018.  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes d’octubre de 2018 numerats del núm. 
2016 al núm. 2342. 
 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta que, aquest cas, és un acord de la 
Junta de Govern. Per tant, no sé si ho haig de preguntar ara o si no farem en principi 
preguntes. No, hem tornat a veure que s’ha acordat donar 65.000 euros a la 
Asociación de Directivos Españoles per unes jornades. Són 65.000 euros, en un 
moment com els que sabem en que tota aquella gent que es presenta, per exemple, a 
subvencions en concurrència pública a la Diputació, a la majoria d’àmbits tenen prou 
dificultats per aconseguir 2.000, 3.000, 4.000 euros, i portem tres anys reclamant que 
se’ns expliqui exactament què hi guanya la Diputació donant 65.000 euros en aquesta 
associació, més enllà que el president hi faci un discurs.  
El president senyor Miquel Noguer respon i comenta que, no va de que el president hi 
faci un discurs o no hi faci un discurs, perquè en aquest cas sabem no farà cap 
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discurs, però en tot cas hi ha una partida en el pressupost nominativa, en aquest 
sentit, per a l’organització d’un esdeveniment, no perquè els altres no hi tinguin que 
tenir-hi, tothom té dret a poder ser ajudat i que és un esdeveniment de caire econòmic 
important a la nostra demarcació, que així es valora d’aquesta manera i que, per tant, 
té aquesta partida pressupostaria que, en funcions de les despeses, es por anar 
mirant, tot i que el conveni amb aquesta gent era d’aquests tres anys i aquest preu. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 
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 Liubliana, a la presentació de destinació del Golf als assistents de la IGTM 
2018. 

 A Girona, a la presentació de la jornada “El finançament municipal: l’estat de la 
qüestió”. 

 A Buenos Aires i Montevideo, en visita oficial als casals catalans.  
 A Vilablareix, al sopar anual de la Fundació Oncolliga. 
 A Santa Coloma de Farners, a l’esmorzar de la 37a fira de la Ratafia.  
 A Girona, a la benvinguda del VIII Fòrum Redintur.  
 A Olot, a l’acte commemoratiu del 30è aniversari de la creació del Consell 

Comarcal de La Garrotxa. 
 A Austràlia, als actes promocionals del Patronat de Turisme. 

 
Visites: 

 Amb l’Hble. Sr. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública. 

 Al despatx de presidència amb els alcaldes de Calonge, Cassà de la Selva, 
Ripoll i Palamós. 

 A Vilopriu, en visita a territori. 
 Entitats i particulars: 20 

 
Reunions de treball:  

 Junta de Govern. 
 Rodes de Premsa de rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí, de 

presentació de la 37a Fira de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, de 
presentació del projecte de desplegament de la fibra òptica de les comarques 
gironines, de presentació de la Jornada Reinventa’t Girona 2018, de 
presentació del Pressupost 2019. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
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5. PLE120/000095/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals 
de pagament. (Exp.2018/5043) 

 
“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions 
comercials ha establert, com a mecanisme de transparència en el compliment dels 
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics. 
 
D'acord amb aquest antecedent, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa 
de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva 
al Ple la informació següent:  
 
Remetre a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes i amb els Ens Locals, com a òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, l’informe següent referent al tercer trimestre de 2018. 
 
INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓ  
Ma. Teresa Villar Roda, tresorera de la Diputació de Girona, en l’exercici de les 
funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels 
articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de 
conformitat amb el que estableix l'article 4t apartat 3r, de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto l’informe 
següent: 
Primer.- Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010 
estableix que: 
«3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’estigui incomplint el termini. » 
«4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats 
Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. /.../» 
Segon.- Àmbit objectiu 
L’àmbit objectiu d’aquest informe de conformitat amb l'article 3 de la Llei 3/2004, 
segons redacció donada per la Llei 15/2010, abarca els pagaments efectuats com a 
contraprestació en les operacions comercials realitzades entre les empreses i 
l’Administració, de conformitat amb el disposat a la Llei de contractes del sector 
públic. 
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004: 
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Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin 
consumidors. 

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

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

Tercer.- Termini legal de pagament 
L’article 4 de la Llei 3/2004, segons redacció donada per l'article 33 de la Llei 11/2013, 
de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació, estableix que: 
«1. El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o 
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la data 
de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan hagués rebut 
la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat. 
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament equivalent als 
seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a comptar des de la data 
de recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis. 
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la factura 
per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini de pagament, 
sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del signatari, la integritat de la 
factura, i la recepció per l'interessat. 
2. Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o els 
serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà excedir de 
trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la prestació 
dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la 
data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que 
la factura o sol·licitud de pagament s'hagués rebut amb anterioritat a l'acceptació o 
verificació. 
3. Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats 
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini 
superior a 60 dies naturals. 
4. Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze 
dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzats en aquest 
període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document a l'efecte de 
facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica de factures, i sempre que es 
prengui com a data d'inici del còmput del termini la data corresponent a la meitat del 
període de la factura resumen periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què 
es tracti, segons el cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals 
des d'aquesta data. » 
Quart.- Contingut de l’informe del tercer trimestre de 2018 
D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 
d’informació, resulten les dades següents: 

1. DIPUTACIÓ DE GIRONA:  
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2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA, DIPSALUT: 

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

 
5. CONSORCI DE LES GAVARRES  
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INFORME DE LA TRESORERIA DE XALOC  
Fuencisla Bolea Capistrós, tresorera de XALOC, en l’exercici de les funcions 
encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per l’article 
5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de 
conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials emeto el següent 
informe. 
Primer.- Àmbit objectiu 
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són 
els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials 
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el 
disposat en la llei de contractes del sector públic.    
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 

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

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

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

Per tant, afecta principalment als Capítols II i VI de les entitats de pressupost limitatiu, 
despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància als Capítols 
IV i VII.  
Segon.- Determinació del termini de pagament   
L’article 33 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article 4 
de la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció:     
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1.“El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o 
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la 
data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan 
hagués rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat. 
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament 
equivalent als seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a 
comptar des de la data de recepció efectiva de les mercaderies o de la 
prestació dels serveis. 
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la 
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini 
de pagament, sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del 
signatari, la integritat de la factura, i la recepció per l'interessat. 

2.Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o 
els serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà 
excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns 
o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de 
trenta dies després de la data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns 
o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud de pagament s'hagués 
rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació. 

3.Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats 
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un 
termini superior a 60 dies naturals. 

4.Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze 
dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzats en 
aquest període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document 
a l'efecte de facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica de 
factures, i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput del termini la 
data corresponent a la meitat del període de la factura resumen periòdica o de 
l'agrupació periòdica de factures de què es tracti, segons el cas, i el termini de 
pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data.” 

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

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

Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió 
de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i 
gener.  
Quart.- Contingut de l’informe del 3r. trimestre de 2018  
Pel que fa al tercer trimestre de l’any 2018, consultada la comptabilitat de XALOC 
resulten les següents dades: 
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Nombre Import %

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 531 1.376.010,92 85,76%

Resta de pagaments 5 228.417,74 14,24%

Pagaments totals durant el trimestre 536 1.604.428,66 100,00%

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la 3 1.342,43

data de tancament del trimestre natural  
Cinquè.- Remissió   
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del present 
informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació i debat 
en el Ple i per a la seva remissió a la Direcció General de Coordinació Financera amb 
les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, i a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutela financera de les corporacions locals 
de Catalunya. “ 
 
El president senyor Miquel Noguer comenta que passem ja als punts de les 
comissions informatives. La primera Comissió és la de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda, i el punt cinquè és donar compte, de conformitat amb la llei 
15/2010 de 5 de juliol, de modificació llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat a les operacions comercials, 
d’informe trimestral. La vicepresidència senyora Maria Àngels Planas té la paraula. 
La vicepresidenta tercera senyora M. Àngels Planas intervé i manifesta que la llei 15 
del 2010 estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. Hi ha establert un mecanisme de transparència en el compliment dels 
terminis de pagament i l’obligació d’emissió d’informes periòdics. En aquest punt, en 
el que portem, és remetre a la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i amb els Ens Locals, com a òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda, l’informe referent al tercer trimestre d’aquest any 2018.  
 
La corporació es dona per assabentada. 
 
6. PLE120/000090/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Contractació (008): Ampliació de la delegació de les competències del Ple 
a favor del President, com a òrgan de contractació vinculades als Fons 
FEDER. (Exp. 2018/8758) 

 
“En data 15 de maig de 2018 el Ple de la Diputació de Girona va acordar delegar a 
favor del president de la Diputació les competències que el Ple té atribuïdes com a 
òrgan de contractació, segons l’epígraf segon de la disposició addicional segona de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
 
Concretament l’abast d’aquesta delegació comprèn la de l’inici de l’expedient, però 
també la dels successius actes de l’expedient que ho requereixin (aprovació dels 
plecs, modificació del contracte, pròrrogues i resolució contractual). Queda exclosa de 
l’abast de la delegació l’adjudicació del contracte.  

 
En data 29 de maig de 2018, l‘acord de delegació aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona es va publicar al BOP núm. 103.  
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En data 6 de novembre de 2018, el Cap de Programes Europeus, ha emès informe de 
necessitat, per raons d’eficàcia i eficiència administrativa, d’ampliació de la delegació 
del Ple al president de les competències en matèria de contractació pública per a les 
contractacions vinculades a la subvenció del Fons Regional de Desenvolupament 
(FEDER) per tal d’atendre a les justificacions de l’acord de subvenció de la Comissió 
Europea. 

 
Vist l’informe jurídic i de secretaria favorable en relació a l’ampliació de la delegació 
de competències en matèria de contractació púbica, del Ple al president efectuada 
per acord de Ple de data 15 de maig de 2018.  
 
En virtut d’allò que s’ha exposat anteriorment, la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple la 
proposta d’acord següent: 
 
Primer. Ampliar a l’acte d’adjudicació del contracte, la delegació de competències del 
Ple al president de la Diputació de Girona en matèria de contractació pública, 
efectuada per acord de Ple de data 15 de maig de 2018, en relació a les 
contractacions  vinculades a la subvenció del Fons Regional de Desenvolupament 
(FEDER) següents:  
 
_2018/7792 Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació 
conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en edificis de titularitat 
municipal dels municipis d’Aiguaviva, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Caldes de 
Malavella, Darnius, Figueres, Mieres i Vilademuls beneficiaris de la subvenció del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
 
_2018/8182 Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació 
conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en edificis de titularitat 
municipal dels municipis de Palafrugell, Camprodon, Riudellots i Roses, beneficiaris 
de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
 
_2017/8657 Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i 
manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, 
Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) 
 
Segon. Determinar que es donarà compte a la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda de les delegacions realitzades.  
 
Tercer. Facultar al President de la Diputació per a la realització d’aquelles actuacions i 
la signatura d’aquells documents que siguin necessaris per l’execució del present 
acord.  
 
Quart. Publicar el present acord al BOP i al perfil del contractant dels expedients 
referenciats.” 
 
La vicepresidenta tercera senyora M. Àngels Planas comenta que al maig en el ple de 
la Diputació, vàrem acordar delegar a favor del president de la Diputació les 
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competències del ple, reconegudes com a òrgan de contractació, concretament 
l’abast d’aquesta delegació, complert l’inici de l’expedient, però també a successius 
actes de l’expedient que ho requereixen, queda exclosa l’abast de la delegació de 
l’adjudicació de contractes al mes de novembre. El cap de programes europeus ha 
emès un informe amb la necessitat que, per motius d’eficàcia i d’eficiència 
administrativa, amplia aquesta delegació del ple en el president per les competències 
en la matèria de contractació pública per les contractacions desvinculades pel que fa 
als fons FEDER. I el que portem avui és aquesta ampliació de competències.  
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta: expressar l’abstenció del grup de la 
CUP en aquest punt, entenent, que és una delegació de la competència del ple que, 
per tant, podem no compartir-la.  
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
7. PLE120/000096/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Modificació clàusules de vigència dels convenis 
CN/3826, CN/3827, CN/3828, CN/3829 entre la Diputació de Girona i el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya (Exp. 2018/8476, 2018/8472, 2018/8467, 2018/8458) 

 
“Per acord de sessió del ple de data  16 d’octubre de 2018, es van aprovar quatre 
convenis entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, relatius a encàrrecs de gestió dels següents serveis: 
 
1) 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). 
2) Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà 
(CN/3827). 
3) Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per 
a les seves filles i fills a les comarca del Gironès (CN/3828) 
4) Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès (CN/3829). 
 
Les clàusules dels respectius convenis, reguladores de la seva vigència, s’ubiquen, 
respectivament, a les clàusules setenes pel que fa al primer i al tercer conveni, i a les 
clàusules sisenes pel que fa als convenis segon i quart. 
 
Tanmateix i en totes elles, el seu contingut és idèntic, en els termes que es 
transcriuen a continuació: 
 
“La vigència d’aquest conveni s’iniciarà el dia 1 de novembre de 2018 i finalitzarà el 
dia 31 d’octubre de 2019.” 
 
Amb posterioritat, la responsable del servei de Prestacions econòmiques i 
subvencions de la Generalitat, requereix a aquesta Diputació un canvi de redactat de 
la clàusula, mitjançant l’expressió que també es reprodueix: 
 
Sisena. Vigència del conveni. 
“La vigència d’aquest conveni s’iniciarà des de l’1 de novembre de 2018 o data de la 
seva signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2018. Es podrà renovar, 
mitjançant addenda de manera expressa per 10 mesos més.” 
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I pel que fa a l’import i la temporalitat que s’indica a la clàusula tercera del conveni 
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 (CN/3828) en el 
seu punt 1 s’estableix: “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)”. 
 
Quan hauria de dir: “1. El pressupost referit a un període de 2 mesos per a la 
prestació 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”. 
 
Per tal d’adequar el redactat dels quatre convenis mitjançant les modificacions 
proposades, cal fer notar que els nous redactats afecten les clàusules setenes del 
primer i del tercer conveni, les clàusules sisenes del segon i quart conveni, i la 
clàusula, punt 1 del CN/3828, en els termes anteriorment expressats. 
 
Considerant que les modificacions proposades no afecten els seus respectius 
desenvolupaments en els termes anteriorment pactats i que es mantenen, d’altra 
banda, els límits que pel que fa a la temporalitat dels convenis, es regulen a l’article 
49 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre reguladora del sector públic, previ dictamen 
favorable de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. MODIFICAR les clàusules setenes referents als convenis d’encàrrec de gestió 
entre el Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i aquesta 
Diputació, aprovats pel ple de la Diputació en sessió de data 16 d’octubre de 2018, 
del servei  intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i 
per a les seves filles i fills a les comarca del Gironès, i la clàusula  tercera en el punt 
1, 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, mitjançant la substitució del 
precepte en els següents termes: 
 
Allà on diu: 
 
“Setena. 
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà el dia 1 de novembre de 2018 i finalitzarà el dia 
31 d’octubre de 2019.” 
 
Ha de dir: 
 
“Setena. 
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà des de l’1 de novembre de 2018 o data de la 
seva signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2018. Es podrà renovar, 
mitjançant addenda de manera expressa per 10 mesos més.” 
 
Allà on diu: 
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“Tercera. Obligacions del Departament de Treball. Afers Socials i Famílies mitjançant 
la Direcció General de Famílies (....) 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)”. 
 
Ha de dir: 
 
“Tercera. Obligacions del Departament de Treball. Afers Socials i Famílies mitjançant 
la Direcció General de Famílies. (...) 1. El pressupost referit a un període de 2 mesos 
per a la prestació Servei d’Acolliment i Recuperació a la comarca del Gironès és de 
85.115,31 euros (IVA exempt) pel període comprès entre l’1 de novembre de 2018 i el 
31 de desembre de 2018”. 
 
Segon. MODIFICAR les clàusules sisenes referents als convenis d’encàrrec de gestió 
entre el Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i aquesta 
Diputació, aprovats pel ple de la Diputació en sessió de data 16 d’octubre de 2018 del 
Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, i 
del Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès, mitjançant la 
substitució del precepte en els següents termes: 
 
Allà on diu: 
 
“Sisena.  
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà el dia 1 de novembre de 2018 i finalitzarà el dia 
31 d’octubre de 2019.” 
 
Ha de dir: 
 
“Sisena. 
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà des de l’1 de novembre de 2018 o data de la 
seva signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2018. Es podrà renovar, 
mitjançant addenda de manera expressa per 10 mesos més.” 
 
Tercer. PUBLICAR els presents convenis 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.” 
 
La vicepresidenta tercera senyora Planas pren la paraula i comenta que en el ple 
d’octubre d’enguany, es van aprovar quatre convenis entre la Diputació i el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies. Aquests quatre convenis eren: el 
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servei d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista, per 
les seves filles i fills, a la comarca del Gironès; el servei tècnic de punt de trobada a la 
ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà; el servei d’acolliment de recuperació 
per a dones que pateixen violència masclista, per les seves filles i fills, a les 
comarques del Gironès; i el servei tècnic de punt de trobada a la comarca del 
Gironès. I el que portem avui al ple és modificar unes clàusules: les clàusules 6a i 7a, 
pel que fa al servei d’atenció especialitzada de dones que pateixen violència 
masclista i el servei de filles i fills; la 7a, on diu que la vigència d’aquest conveni 
s’inicia l’1 de novembre del 2018 i finalitza el l’1 del novembre de 2019, el que té que 
dir és que la vigència d’aquest conveni s’inicia l’1 de novembre del 2018, data de la 
seva signatura, i si fos posterior al 31 de desembre del 2018 es podrà renovar, 
mitjançant addenda de manera expressa de deu mesos. Pel que fa al punt 3r, a la 
clàusula 3a, indica que les obligacions són del Departament de Treball i Afers socials, 
el pressupost referit per un període superior de deu mesos per la prestació del servei 
d’acolliment i recuperació de la comarca del Gironès, és de 420.000 euros, el que ha 
de dir és que les obligacions del Departament de Treball i Afers socials, pressupost 
referit al període de dos mesos a la prestació del servei d’acolliment i recuperació de 
la comarca, és de 85.155 euros pel període entre l’1 de novembre del 2018 i el 31 de 
desembre del 2018. I pel que fa a modificar també la clàusula 16ª, el servei tècnic del 
punt de trobada de la ciutat de Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà i el servei 
tècnic de punt de trobada del Gironès, on diu que la vigència d’aquest conveni s’inicia 
l’1 de novembre del 2018 i finalitza el 31 de desembre del 2019, ha de dir que la 
vigència d’aquest conveni s’inicia l’1 de novembre del 2018 i la data de la signatura, si 
fos posterior, el 31 de desembre del 2018, i que es podrà també renovar de manera 
expressa deu mesos més. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
8. PLE120/000098/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi de la 
Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de 
Catalunya, SL, per a la gestió del servei tècnic de punt de trobada a la 
comarca del Gironès (CN/3837) (Exp. 2018/8807) 

 
“Vist que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de 
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, 
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de 
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres 
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa 
social o privada. 
 
Vist que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix 
que és competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, 
tant propis com delegats per altres administracions.   
 
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. 
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Vist que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’erradicació 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 aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Vist que l’article 11 de 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 al seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o 
en què s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana. 
 
Vist que SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (en endavant, 
SUMAR), és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de 
desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques 
d’interès públic en l’àmbit territorial de Catalunya.   
 
Vist que el seu capital és íntegrament públic. El 80,17% està subscrit per la Diputació 
de Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.  
 
Vist que SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics 
que en són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 
de febrer de 2014.  
 
Vist que els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, a 
l’igual que sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions 
socials de la societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de 
socis, o bé, dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.  
 
Vist que la societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les 
disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació 
atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local;  pel 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, així 
com la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats 
mercantils de capital íntegrament públic.  



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           20 
 

 

 
Vist que SUMAR, té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i 
activitats socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació 
en l’àmbit dels serveis socials.  
 
Vist que SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats 
socials, buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus 
valors corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita 
sinèrgies i mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa 
serveis socials de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació, 
planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats 
del tercer sector social i les pròpies administracions locals.  
 
Vist que d’acord amb els articles 85 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de 
gestió de serveis que preveu la llei. 
 
Vist que la Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament  
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials, 
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en 
són sòcies.  
 
Vist que de la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques 
se’n deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, 
de manera directa o indirecta.  
 
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i 
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més 
i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels 
serveis socials. 
 
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la 
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per 
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i 
atenció a la persona (principi de solidaritat). 
 
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.  
 
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot 
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, 
en relació amb allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és 
voluntat de la Diputació de Girona, delegar la gestió del Servei Tècnic de Punt de 
Trobada a la comarca del Gironès, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil 
SUMAR. 
 
Per tot l’exposat, i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           21 
 

 

 
PRIMER. APROVAR el conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del servei 
tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès (Exp. 2018/8807), el contingut del 
qual es reprodueix, íntegra i literalment, a continuació: 
 
“CONVENI D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A 
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., PER A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA COMARCA DEL 
GIRONÈS 
CN/3837 
Girona, 
REUNITS 
Per la Diputació de Girona, 
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president, que actua en nom i representació 
d’aquesta Diputació de Girona (NIF P1700000A), en virtut de les facultats  conferides 
per acord del Ple de data .............. i assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas.  
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.,   
el Sr. Miquel Calm Puig, president, que actua en  nom  i  representació  de  l’entitat, 
amb  CIF B-55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís 
Monturiol, BLOC B TERCERA PLANTA, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 17003-
GIRONA,  en virtut de les facultats que li són atribuïdes que li atorga l’article 21 dels 
estatuts socials de SUMAR, modificats i degudament aprovats per acord de la Junta 
General en la sessió del 13 de setembre de 2018. 
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat que intervenen, la capacitat legal 
necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte, 
EXPOSEN 
I. D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de 
serveis socials esta integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, 
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de 
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres 
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa 
social o privada.  
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que 
inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili o de teleassistència i els 
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del 
que són serveis socials especialitzats, que es presten per mitjà de centres, serveis, 
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs 
necessitats, requereixen una atenció específica.  
II. L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és 
competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant 
propis com delegats per altres administracions.   
III. 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. 
IV. Que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’erradicació de 
la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
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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. 
V. 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. 
VI. 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 al seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar 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.  
VII. SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., (en endavant, 
SUMAR), és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de 
desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques 
d’interès públic en l’àmbit territorial de Catalunya.   
El seu capital és íntegrament públic. El 80,17% està subscrit per la Diputació de 
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.  
VIII. SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en 
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de 
febrer de 2014.  
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al igual que 
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la 
societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé, 
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.  
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions 
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu 
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local;  pel 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, així com la 
resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de 
capital íntegrament públic.  
SUMAR, té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats 
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit 
dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera 
en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió 
dels serveis socials.  
SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials, 
buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus valors 
corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i 
mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials 
de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació, planificació i 
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gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer 
sector social i les pròpies administracions locals.  
IX. D’acord amb els articles 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de gestió de 
serveis que preveu la llei. 
X. La Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament  
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials, 
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en 
són sòcies.  
XI. De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n 
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de 
manera directa o indirecta.  
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i 
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en 
més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió 
dels serveis socials. 
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la 
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per 
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i 
atenció a la persona (principi de solidaritat). 
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.  
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot 
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, 
en relació a allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és voluntat 
de la Diputació de Girona , delegar la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada de 
Girona, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.     
En base a les anteriors manifestacions, les parts han acordat subscriure aquest 
conveni d’encàrrec de mitjà propi amb subjecció als següents 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de 
Girona i  SUMAR, per a la gestió integral del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la 
comarca del Gironès, d’acord amb les condicions tècniques del servei que consten a 
l’Annex I d’aquest conveni.  
Aquest conveni d’encàrrec de mitjà propi determinarà la concreta activitat a prestar i 
els recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es 
detallen en aquest document.  
Segon. Obligacions i drets de la Diputació de Girona  
2.1. La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral 
del Servei Tècnic de Punt de Trobada de Girona, com a servei social especialitzat del 
que té la competència. 
2.2. La Diputació de Girona es compromet a coordinar i donar les directrius de 
prestació del servei que siguin necessàries per a la gestió del servei. També a 
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions 
de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per part de 
SUMAR.  
2.3. Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del 
servei (per delegació), les característiques del servei contractat, com també 
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suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis causats, 
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent.  
2.4. Resoldre, per raons d’interès públic, i a instància de la Diputació de Girona, el 
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector 
públic tenint-se a la legislació aplicable.  
2.5. Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en 
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que SUMAR incorri en actes i omissions que 
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes 
de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent.  
2.6. Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió 
del servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a 
l’autonomia dels usuaris/àries. 
2.7. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni. 
2.8. Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada.  
2.9. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest 
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport. 
2.10. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, 
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
2.11. La Diputació de Girona també pot: 
-interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu 
compliment. 
Tercer. Obligacions i drets de SUMAR 
3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació 
d’acord a la normativa vigent fixada pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
3.2. Gestió del servei. SUMAR es compromet a realitzar i controlar totes les parts que 
engloben la gestió integral del servei, segons detall: 
Gestió econòmica 
Comptabilitat financera 
Comptabilitat analítica 
Comptabilitat pressupostària  
Gestió de tresoreria 
Pla d’inversions 
Gestió administrativa 
Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
Compres 
Gestió laboral 
Recursos humans 
Contractacions / Gestió de substitucions 
Plans de formació 
Calendaris laborals 
Plans de desenvolupament 
Coordinació tècnica 
Pla de qualitat 
Compliment de la normativa sectorial 
3.3. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la 
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi.  
3.4. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del 
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per 
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minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de 
treball.  
3.5. Despeses del centre.  SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries 
pel correcte funcionament del servei que d’entre altres s’inclouen (subministres 
d’aigua, electricitat, telèfon, gas, servei de calefacció, manteniment preventiu i 
correctiu ordinari de l’immobilitzat material del local, servei de neteja del local...),  així 
com de les despeses de telefonia mòbil que puguin necessitar el personal del centre.  
3.5.1.Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR, es 
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR, i pel que fa al compliment 
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. 
SUMAR també vetllarà i promocionarà la formació continuada i el reciclatge 
professional de tot el personal del servei.  
3.6. SUMAR es farà càrrec de la difondre, gestionar i impartir els  serveis que 
s’ofereixin al centre. 
Quart. Tractament de dades  
4.1. El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de 
regir d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), dels articles 20-22 del 
Reglament de desplegament d’aquesta norma (Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i de l’article 
28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) que entrarà en vigor a tots 
els efectes el 25 de maig de 2018. 
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal 
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors.  
Cinquè. Gestió administrativa i econòmica del servei 
5.1. Gestió administrativa 
La Diputació de Girona, abonarà la quantitat de 120.828,00 (IVA exempt) per la 
prestació d’aquest servei, mitjançant pagament per mensualitats vençudes de 
10.069,00€ mensuals. SUMAR presentarà les factures corresponents en funció del 
servei prestat, dins els primers 5 dies hàbils del mes següent.  
Sisè. 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. 
El titular de la Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya o persona 
en qui delegui. 
La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona en 
qui delegui.  
Setè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà des d’1 de novembre de 2018, o data de la 
seva signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2018. Es podrà renovar, 
mitjançant addenda de manera expressa, per 10 mesos més.  
Vuitè. 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. 
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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. 
Novè. Interpretació 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni seran resoltes entre les parts i, si això no fos possible, de coneixement i 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. 
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el 
lloc i la data esmentats a l’encapçalament, 
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona 
El Sr. Miquel Calm Puig, president de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 
Catalunya, SL 
El Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la Diputació de Girona 
ANNEX I - Condicions Tècniques del Servei Tècnic Punt de Trobada de 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 conveni 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, ...). 
- 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: 
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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. 
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. 
Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als familiars 
implicats en el règim de visites. 
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. 
Seguiment de l’expedient on es farà constar el compliment o incompliment  i les 
incidències que es puguin donar en la utilització del servei. 
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 
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. 
Pares i mares i tutors d’aquests infants. 
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 
efecte es posarà a disposició de SUMAR   
VI.- CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI 
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: 
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. 
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. 
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.  
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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. 
- 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  
ANNEX II-  PROTECCIÓ DE DADES  
Primer.- Obligacions de SUMAR: 
SUMAR s’obliga a:  
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites 
en el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a 
finalitats diferents.  
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Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en 
aquest document que li pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si 
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma 
legal, n’informarà immediatament a la DDGi.  
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts 
exigits per l’article 30 del RGPD.  
Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades. 
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de 
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats 
pròpies del desenvolupament del Conveni. 
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions 
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i 
per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, així com les dades a comunicar i les 
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 
Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no 
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia. 
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals 
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després 
que finalitzi la vigència del Conveni. 
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de 
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de 
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar convenientment. 
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir 
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes 
obligacions. 
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la 
protecció de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-
les. 
Posar a disposició de la DDGi la informació necessària per demostrar que compleix 
les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable. 
Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i 
confidencialitat de les dades.  En tot cas implantarà mecanismes per:  
Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 
Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma 
ràpida, en cas d’incident.  
Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o seudonimitzades. 
Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  
Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat de 
nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els procediments tècnic-
administratius que s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i els 
sistemes en què es continguin. 
Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb 
indicació del nivell d'accés autoritzat i d'un procediment que permeti registrar els 
accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la data i hora d'accés, el tipus 
d'accés i els registres als quals s'ha accedit. 
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Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que 
es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal 
manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses. 
La DDGi vetllarà perquè SUMAR, compleixi les seves obligacions. Per tal de 
supervisar el tractament, podrà demanarà a SUMAR la informació que consideri 
necessària. 
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el 
pacte cinquè, les mesures descrites en aquest pacte hauran de ser aplicades pel 
tercer adjudicatari de l’encàrrec. 
Segon.- Interlocutors 
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació 
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà 
com a interlocutora amb el Consell serà la senyora Mariona López Ortiz, Responsable 
de l’Àrea Jurídica de SUMAR. Així mateix l’interlocutor per part de la DDGi serà el 
senyor Jordi Turon, vicesecretari.    
Tercer.- Violacions de seguretat 
SUMAR ha d’informar a la DDGi, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el 
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la 
seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la 
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Si no és possible 
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de 
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de 
correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent:  
Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui possible, 
les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i el nombre 
aproximat de registres de dades personals afectats. 
Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat. 
Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les adoptades 
per limitar els possibles efectes negatius. 
Quart.- Subcontractació. 
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes 
informàtiques, serveis d’allotjament de dades i altres serveis o recursos 
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la 
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit 
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin 
millors garanties i prestacions. La contractació d’aquests serveis s’efectuarà per 
compte i sota la responsabilitat de SUMAR.  
2. La contractació per part de SUMAR dels serveis indicats en el punt anterior es 
comunicarà al Consell per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals 
abans de l’inici dels treballs per part del tercer que prestarà el servei. SUMAR 
informarà de les dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis 
encarregats.  
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de 
SUMAR. Estarà obligat a complir almenys les obligacions que aquest document 
estableix per a SUMAR en matèria de confidencialitat, seguretat i aplicació de les 
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a 
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les 
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els 
mateixos termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte 
signarà amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           31 
 

 

responsabilitats, així com els procediments i protocols per a verificar-ne el 
compliment. Si l’empresa contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions 
SUMAR continuarà essent plenament responsable davant la DDGi pel que fa als 
perjudicis que es puguin causar. 
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats 
1. L’atenció a l’exercici dels seus drets per part de les persones afectades 
correspondrà exclusivament a la DDGi. 
2. Si les persones afectades s’adrecessin a la DDGi per a exercir els seus drets, 
SUMAR ho comunicarà a la DDGi per escrit en el termini màxim d’un dia (dies 
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també 
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud. 
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades 
1. Amb la resolució de la relació contractual SUMAR lliurarà al responsable del 
tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin. No 
obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que 
la DDGi designi per escrit. 
2. En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de 
tractar les dades. No obstant això, podrà conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es 
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació. 
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització 
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran 
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 20.138,00 euros, a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 110/2313/22706 (Servei punt de trobada comarca 
Gironès) del pressupost de l’exercici 2018. 
 
TERCER. Condicionar suspensivament l’acord anterior a la signatura del conveni 
aprovat pel Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 16 d’octubre de 2018, amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
relatiu a l’encàrrec de gestió del servei tècnic de punt de trobada a la comarca del 
Gironès (CN/3829) i a l’existència del crèdit adequat i suficient. 
 
QUART. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquest conveni i dels documents necessaris per a la seva execució, a l’empara de la 
funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
les bases de règim local i normativa concordant. 
 
CINQUÈ. 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. 
 
SISÈ. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
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SETÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que els punts vuitè, 
novè, desè i onzè de l’ordre del dia els podríem aprovar tots junts, si us sembla bé. Té 
la paraula la vicepresidenta senyora Planas. 
La vicepresidenta tercera senyora M. Àngels Planas comenta que el punt vuitè diu 
d’aprovar el conveni d’un encàrrec de mitjà propi de la Diputació de Girona, Sumar 
per la gestió del servei tècnic al punt de trobada a la comarca del Gironès. Al punt 
novè el que fem és aprovar la gestió del servei del punt de trobada a la ciutat de 
Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà. El punt desè és aprovar la gestió del servei 
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixin violència masclista a la comarca 
del Gironès, i l’onzè és l’ actuació integral del servei d’intervenció especialitzada per a 
dones que pateixin violència masclista a la comarca del Gironès.  
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta que, aviam, aquest punt ve molt ben 
posat en l’ordre del dia, tenint en compte que diumenge, doncs va ser 25 de 
novembre, i va ser el dia internacional contra la violència masclista. Als carrers de 
Girona, doncs centenars de dones i homes ens vam manifestar, i avui doncs hi ha 
aquest punt que, de fet, és el segon ple on n’hem parlat, i que nosaltres expressarem 
el vot a través d’una abstenció, bàsicament no perquè ens sembli malament que 
s’articuli un servei d’atenció a víctimes de la violència masclista, que evidentment 
compartim i ens agradaria, doncs, que fins i tot es pogués tenir més recursos i no que 
el fem a partir d’una premissa, podríem dir més teòrica i política, que és la construcció 
dels serveis socials que s’estan fent des d’aquesta demarcació, que ho estan fent 
tots, primer va ser passant per la salut i posteriorment potenciant una empresa que és 
pública però a través d’una empresa que és SUMAR, que tenim i que està agafant 
molt de poder en aquesta última legislatura, i bàsicament no compartim aquest model 
de construcció de serveis socials, d’una banda. I dos, que és, segons hem pogut 
corroborar, per diverses treballadores, es viu en una situació de precarització laboral 
pel que fa a les treballadores d’aquests serveis que avui estem aprovant. Les 
treballadores ens han fet arribar una queixa de que avui en dia estan cobrant molt per 
sota del que estarien cobrant si fossin treballadores públiques per la Diputació o per 
l’Ajuntament, i que per tant creant aquest sistema que estem creant a través de 
SUMAR, el que estem fent alhora, sí, és oferir serveis públics, però alhora és 
precaritzar les jornades de treball de treballadores que estan treballant contra la 
violència masclista. I, com estem en contra de totes les violències, la precarització del 
treball femení també és una violència que viuen les dones cada dia i avui no podem 
donar suport a aquesta mesura.  
La vicepresidenta tercera senyora Planas respon: Només dir que jo crec que realment 
aquests serveis els donem a l’empresa SUMAR perquè tenen una formació, tenen 
una especialització que realment no disposem a la corporació, aquí a la Diputació, i 
que és una empresa pública, el 80 % és de la Diputació i que està formada per 
ajuntaments, per tant estem parlant d’un ens purament públic. Per tant, no hi veig cap 
problema de poder fer aquest encàrrec de gestió. Potser sí que vostès no 
comparteixen el nostre model, però nosaltres sí que sabem que és un model que el 
govern realment recolza.  
El president senyor Miquel Noguer intervé i manifesta: entenem, doncs, que s’haurien 
de votar aquests punts, no han dit que voten en contra, entenc que hi hauria una 
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abstenció del senyor Lluc Salellas i entenc que la resta de vots són favorables. Per 
tant, per 26 vots a favor i una abstenció, queden aprovats els punts 8 ,9 ,10 i 11. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
9. PLE120/000100/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi de la 
Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de 
Catalunya, S.L., per a la gestió del servei tècnic de punt de trobada a la 
ciutat de Figueres i comarca de l'Alt Empordà (CN/3838) (Exp. 2018/8808) 

 
“Vist que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de 
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, 
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de 
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres 
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa 
social o privada. 
 
Vist que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix 
que és competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, 
tant propis com delegats per altres administracions.   
 
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. 
 
Vist que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’erradicació 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 aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Vist que l’article 11 de 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 al seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o 
en què s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana. 
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Vist que SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., (en endavant, 
SUMAR), és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de 
desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques 
d’interès públic en l’àmbit territorial de Catalunya.   
 
Vist que el seu capital és íntegrament públic. El 80,17% està subscrit per la Diputació 
de Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.  
 
Vist que SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics 
que en són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 
de febrer de 2014.  
 
Vist que els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, a 
l’igual que sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions 
socials de la societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de 
socis, o bé, dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.  
 
Vist que la societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les 
disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació 
atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local;  pel 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, així 
com la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats 
mercantils de capital íntegrament públic.  
 
Vist que SUMAR, té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i 
activitats socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació 
en l’àmbit dels serveis socials.  
 
Vist que SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats 
socials, buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus 
valors corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita 
sinèrgies i mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa 
serveis socials de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació, 
planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats 
del tercer sector social i les pròpies administracions locals.  
 
Vist que d’acord amb els articles 85 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de 
gestió de serveis que preveu la llei. 
 
Vist que la Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament  
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials, 
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en 
són sòcies.  
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Vist que de la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques 
se’n deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, 
de manera directa o indirecta.  
 
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i 
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més 
i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels 
serveis socials.  
 
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la 
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per 
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i 
atenció a la persona (principi de solidaritat). 
 
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.  
 
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot 
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, 
en relació amb allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és 
voluntat de la Diputació de Girona, delegar la gestió del Servei Tècnic de Punt de 
Trobada de Figueres, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.     
 
Per tot l’exposat, i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR el conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., per a la gestió del servei 
tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà (Exp. 
2018/8808), el contingut del qual es reprodueix, íntegra i literalment, a continuació:  
 

“CONVENI D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A 
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., PERA  LA 
GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA CIUTAT DE 
FIGUERES I COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ 
CN/3838 
Girona,                  
REUNITS 
Per la Diputació de Girona, 
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president, que actua en nom i representació 
d’aquesta Diputació de Girona (NIF P1700000A), en virtut de les facultats  conferides 
per acord del Ple de data .............. i assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas.  
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL.   
el Sr. Miquel Calm Puig, president, que actua en  nom  i  representació  de  l’entitat, 
amb  CIF B-55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís 
Monturiol, BLOC B TERCERA PLANTA, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 17003-
GIRONA,  en virtut de les facultats que li són atribuïdes que li atorga l’article 21 dels 
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estatuts socials de SUMAR, modificats i degudament aprovats per acord de la Junta 
General en la sessió del 13 de setembre de 2018. 
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat que intervenen, la capacitat legal 
necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte, 
EXPOSEN 
I.D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de 
serveis socials esta integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, 
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de 
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres 
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa 
social o privada.  
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que 
inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili o de teleassistència i els 
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del 
que són serveis socials especialitzats, que es presten per mitjà de centres, serveis, 
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs 
necessitats, requereixen una atenció específica.  
II.L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és 
competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant 
propis com delegats per altres administracions.   
III.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. 
IV.Que l’article 64 de Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’erradicació 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. 
V.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. 
VI.Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles 
activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar 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.  
VII.SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant, SUMAR, 
és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de 
2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic 
en l’àmbit territorial de Catalunya.   
El seu capital és íntegrament públic. El 80,17% està subscrit per la Diputació de 
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.  
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VIII.SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en 
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de 
febrer de 2014.  
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al igual que 
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la 
societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé, 
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.  
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions 
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu 
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local;  pel 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, així com la 
resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de 
capital íntegrament públic.  
SUMAR, té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats 
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit 
dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera 
en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió 
dels serveis socials.  
SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials, 
buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus valors 
corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i 
mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials 
de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació, planificació i 
gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer 
sector social i les pròpies administracions locals.  
IX.D’acord amb els articles 85 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de 
gestió de serveis que preveu la llei. 
X.La Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament  
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials, 
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en 
són sòcies.  
XI.De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n 
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de 
manera directa o indirecta.  
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i 
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en 
més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiènciaen la gestió 
dels serveis socials. 
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la 
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per 
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i 
atenció a la persona (principi de solidaritat). 
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.  
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot 
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, 
en relació a allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és voluntat 
de la Diputació de Girona, delegar la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada de 
Figueres, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.     
En base a les anteriors manifestacions, les parts han acordat subscriure aquest 
conveni d’encàrrec a mitjà propi amb subjecció als següents 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de 
Girona i  SUMAR, de la gestió integral del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la 
ciutat de Figueres i la Comarca de l’Alt Empordà, d’acord amb les condicions 
tècniques del servei que consten a l’Annex I d’aquest conveni.  
Aquest conveni d’encàrrec de mitjà propi determinarà la concreta activitat a prestar i 
els recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es 
detallen en aquest document.  
Segon. Obligacions i drets de la Diputació de Girona  
2.1.La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral 
del Servei Tècnic de Punt de Trobada de Figueres, com a servei social especialitzat 
del que te la competència. 
2.2.La Diputació de Girona es compromet a coordinar i donar les directrius de 
prestació del servei que siguin necessàries per a la gestió del servei. També a 
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions 
de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per part de 
SUMAR.  
2.3.Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del 
servei (per delegació), les característiques del servei contractat, com també 
suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis causats, 
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent.  
2.4.Resoldre, per raons d’interès públic, i a instància de la Diputació de Girona, el 
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector 
públic tenint-se a la legislació aplicable.  
2.5.Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en 
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que SUMAR incorri en actes i omissions que 
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes 
de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent.  
2.6.Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del 
servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia 
dels usuaris/àries. 
2.7.Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni. 
2.8.Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada.  
2.9.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest 
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport. 
2.10.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, 
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
2.11.La Diputació de Girona també pot : 

-Interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu 
compliment. 
Tercer. Obligacions i drets de SUMAR 
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3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació 
d’acord a la normativa vigent fixada pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
3.2. Gestió del servei. SUMAR es compromet a realitzar i controlar totes les parts que 
engloben la gestió integral del servei, segons detall: 

a)Gestió econòmica: 
-Comptabilitat financera 
-Comptabilitat analítica 
-Comptabilitat pressupostària  
-Gestió de tresoreria 
-Pla d’inversions 
b)Gestió administrativa: 
-Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
-Compres 
-Gestió laboral 
c)Recursos humans: 
-Contractacions / Gestió de substitucions 
-Plans de formació 
-Calendaris laborals 
-Plans de desenvolupament 
d) Coordinació tècnica: 
-Pla de qualitat 
-Compliment de la normativa sectorial 

3.3. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la 
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi.  
3.4. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del 
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per 
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de 
treball.  
3.5.Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR es 
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR i pel que fa al compliment 
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. 
SUMAR també vetllarà i promocionarà la formació continuada i el reciclatge 
professional de tot el personal del servei.  
3.6. SUMAR es farà càrrec de difondre, gestionar i impartir els  serveis que s’ofereixin 
al centre. 
Quart. Tractament de dades  
4.1. El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de 
regir d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), dels articles 20-22 del 
Reglament de desplegament d’aquesta norma (Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i de l’article 
28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). 
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal 
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors.  
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Cinquè. Gestió administrativa i econòmica del servei 
5.1. Gestió administrativa 
La Diputació de Girona, abonarà la quantitat de 84.456,00 € (IVA exempt) per la 
prestació d’aquest servei, mitjançant pagament per mensualitats vençudes de 
7.038,00 € mensuals. SUMAR presentarà les factures corresponents en funció del 
servei prestat, dins els primers 5 dies hàbils del mes següent.  
Sisè. 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. 

-El titular de la Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya o 
persona en qui delegui. 

-La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona 
en qui delegui.  

Setè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà des d’1 de novembre de 2018, o data de la 
seva signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2018. Es podrà renovar, 
mitjançant addenda de manera expressa, per 10 mesos més.  
Vuitè. 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. 

Novè. Interpretació 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni seran resoltes entre les parts i, si això no fos possible, de coneixement i 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. 
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el 
lloc i la data esmentats a l’encapçalament, 
I’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona 
El Sr. Miquel Calm Puig, president de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 
Catalunya, SL 
El Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la Diputació de Girona 
ANNEX I - Condicions Tècniques Servei tècnic punt de trobada de 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 erradicar 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,  
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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: 

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 
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-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.  

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. 
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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.  
ANNEX II-  PROTECCIÓ DE DADES  
Primer.- Obligacions de SUMAR: 
SUMAR s’obliga a:  
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites 
en el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a 
finalitats diferents.  
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en 
aquest document que li pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si 
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma 
legal, n’informarà immediatament a la DDGi.  
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts 
exigits per l’article 30 del RGPD.  
Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades. 
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de 
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats 
pròpies del desenvolupament del Conveni. 
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions 
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i 
per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, així com les dades a comunicar i les 
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 
Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no 
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia. 
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals 
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després 
que finalitzi la vigència del Conveni. 
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de 
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de 
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar convenientment. 
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir 
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes 
obligacions. 
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la 
protecció de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-
les. 
Posar a disposició de la DDGi la informació necessària per demostrar que compleix 
les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable. 
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Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i 
confidencialitat de les dades.  En tot cas implantarà mecanismes per:  

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 

Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 
forma ràpida, en cas d’incident.  

Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o 
seudonimitzades. 

Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  

Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat 
de nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els 
procediments tècnic-administratius que s'implementaran per garantir la 
seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin. 

Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb 
indicació del nivell d'accés autoritzat i d'un procediment que permeti registrar 
els accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la data i hora d'accés, 
el tipus d'accés i els registres als quals s'ha accedit. 

Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò 
que es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) 
de tal manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades 
transmeses. 

La DDGi vetllarà perquè SUMAR, compleixi les seves obligacions. Per tal de 
supervisar el tractament, podrà demanarà a SUMAR la informació que consideri 
necessària. 
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el 
pacte cinquè, les mesures descrites en aquest pacte hauran de ser aplicades pel 
tercer adjudicatari de l’encàrrec. 
Segon.- Interlocutors 
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació 
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà 
com a interlocutora amb el Consell serà la senyora Mariona López Ortiz, Responsable 
de l’Àrea Jurídica de SUMAR. Així mateix l’interlocutor per part de la DDGi serà el 
senyor Jordi Turon, vicesecretari.    
Tercer.- Violacions de seguretat 
SUMAR ha d’informar a la DDGi, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el 
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la 
seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la 
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Si no és possible 
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de 
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de 
correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent:  

1.Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui 
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les 
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 

2.Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat. 
3.Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les 

adoptades per limitar els possibles efectes negatius. 
Quart.- Subcontractació. 
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1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes 
informàtiques, serveis d’allotjament de dades i altres serveis o recursos 
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la 
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit 
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin 
millors garanties i prestacions. La contractació d’aquests serveis s’efectuarà per 
compte i sota la responsabilitat de SUMAR.  
2. La contractació per part de SUMAR dels serveis indicats en el punt anterior es 
comunicarà al Consell per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals 
abans de l’inici dels treballs per part del tercer que prestarà el servei. SUMAR 
informarà de les dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis 
encarregats.  
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de 
SUMAR. Estarà obligat a complir almenys les obligacions que aquest document 
estableix per a SUMAR en matèria de confidencialitat, seguretat i aplicació de les 
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a 
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les 
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els 
mateixos termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte 
signarà amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i 
responsabilitats, així com els procediments i protocols per a verificar-ne el 
compliment. Si l’empresa contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions 
SUMAR continuarà essent plenament responsable davant la DDGi pel que fa als 
perjudicis que es puguin causar. 
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats 
1. L’atenció a l’exercici dels seus drets per part de les persones afectades 
correspondrà exclusivament a la DDGi. 
2. Si les persones afectades s’adrecessin a la DDGi per a exercir els seus drets, 
SUMAR ho comunicarà a la DDGi per escrit en el termini màxim d’un dia (dies 
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també 
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud. 
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades 
1. Amb la resolució de la relació contractual SUMAR lliurarà al responsable del 
tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin. No 
obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que 
la DDGi designi per escrit. 
2. En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de 
tractar les dades. No obstant això, podrà conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es 
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació. 
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització 
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran 
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 14.076,00 euros, a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 110/2312/22706 (Servei punt de trobada Figueres i 
Alt Empordà) del pressupost de l’exercici 2018. 
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TERCER. Condicionar suspensivament l’acord anterior a la signatura del conveni 
aprovat pel Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 16 d’octubre de 2018, amb  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
relatiu a l’encàrrec de gestió del servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de 
Figueres i a comarca de l’Alt Empordà (CN/3827) i a l’existència del crèdit adequat i 
suficient. 
 
QUART. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquest conveni i dels documents necessaris per a la seva execució, a l’empara de la 
funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
les bases de règim local i normativa concordant. 
 
CINQUÈ. 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. 
 
SISÈ. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
 
SETÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
10. PLE120/000101/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni encàrrec a mitjà propi de la 
Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya 
SL gestió servei acolliment i recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista a la comarca del Gironès. (CN/3839 (Exp. 2018/8810) 

 
“Vist que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de 
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, 
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de 
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres 
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa 
social o privada. 
 
Vist que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix 
que és competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, 
tant propis com delegats per altres administracions.   
 
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 
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el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
 
Vist que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’erradicació 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 aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Vist que l’article 11 de 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 que SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., (en endavant, 
SUMAR), és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de 
desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques 
d’interès públic en l’àmbit territorial de Catalunya.   
 
Vist que el seu capital és íntegrament públic. El 80,17% està subscrit per la Diputació 
de Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.  
 
Vist que SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics 
que en són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 
de febrer de 2014.  
 
Vist que els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al 
igual que sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions 
socials de la societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de 
socis, o bé, dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.  
 
Vist que la societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les 
disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació 
atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local;  pel 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, així 
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com la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats 
mercantils de capital íntegrament públic.  
 
Vist que SUMAR, té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i 
activitats socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació 
en l’àmbit dels serveis socials.  
 
Vist que SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats 
socials, buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus 
valors corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita 
sinèrgies i mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa 
serveis socials de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació, 
planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats 
del tercer sector social i les pròpies administracions locals.  
 
Vist que d’acord amb els articles 85 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de 
gestió de serveis que preveu la llei. 
 
Vist que la Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament  
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials, 
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en 
són sòcies.  
 
Vist que de la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques 
se’n deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, 
de manera directa o indirecta.  
 
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i 
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més 
i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels 
serveis socials.  
 
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la 
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per 
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i 
atenció a la persona (principi de solidaritat). 
 
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.  
 
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot 
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, 
en relació amb allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és 
voluntat de la Diputació de Girona, delegar la gestió integral 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, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.     
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Per tot l’exposat, i previ informe favorable de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR el conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del servei 
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus 
fills i filles a la comarca del Gironès, (Exp. 2018/8810), el contingut del qual es 
reprodueix, íntegra i literalment tot seguit: 
 
“CONVENI D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A 
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL, PER A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ PER A DONES QUE 
PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES A LA 
COMARCA DEL GIRONÈS 
CN/3839 
Girona,  
REUNITS 
Per la Diputació de Girona, 
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president, que actua en nom i representació 
d’aquesta Diputació de Girona (NIF P1700000A), en virtut de les facultats  conferides 
per acord del Ple de data .............. i assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas.  
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL.   
el Sr. Miquel Calm Puig, president, que actua en  nom  i  representació  de  l’entitat, 
amb  CIF B-55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís 
Monturiol, BLOC B TERCERA PLANTA, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 17003-
GIRONA,  en virtut de les facultats que li són atribuïdes que li atorga l’article 21 dels 
estatuts socials de SUMAR, modificats i degudament aprovats per acord de la Junta 
General en la sessió del 13 de setembre de 2018. 
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat que intervenen, la capacitat legal 
necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte, 
EXPOSEN 
I.D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de 
serveis socials esta integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, 
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de 
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres 
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa 
social o privada.  
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que 
inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili o de teleassistència i els 
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del 
que són serveis socials especialitzats, que es presten per mitjà de centres, serveis, 
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs 
necessitats, requereixen una atenció específica.  
II.L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és 
competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant 
propis com delegats per altres administracions.   
III.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns 
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
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suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
IV.Que l’article 64 de Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’erradicació 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. 
V.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. 
VI.Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic 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.  
VII.SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant, SUMAR, 
és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de 
2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic 
en l’àmbit territorial de Catalunya.   
El seu capital és íntegrament públic. El 80,17% està subscrit per la Diputació de 
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.  
VIII.SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en 
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de 
febrer de 2014.  
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al igual que 
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la 
societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé, 
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.  
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions 
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu 
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local;  pel 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, així com la 
resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de 
capital íntegrament públic.  
SUMAR, té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats 
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit 
dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera 
en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió 
dels serveis socials.  
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SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials, 
buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus valors 
corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i 
mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials 
de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació, planificació i 
gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer 
sector social i les pròpies administracions locals.  
IX.D’acord amb els articles 85 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de 
gestió de serveis que preveu la llei. 
X.La Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament  
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials, 
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en 
són sòcies.  
XI.De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n 
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de 
manera directa o indirecta.  
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i 
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en 
més i/o millors serveis socials per assolir una major eficacia i eficència en la gestió 
dels serveis socials. 
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la 
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per 
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i 
atenció a la persona (principi de solidaritat). 
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.  
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot 
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, 
en relació a allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és voluntat 
de la Diputació de Girona, delegar la gestió del Servei d’Acolliment i Recuperació per 
a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del 
Gironès, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.     
En base a les anteriors manifestacions, les parts han acordat subscriure aquest 
conveni d’encàrrec a mitjà propi amb subjecció als següents 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de 
Girona i  SUMAR, de la gestió integral 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, d’acord amb les condicions tècniques del servei que consten 
a l’Annex I d’aquest conveni.  
Aquest conveni d’encàrrec de mitjà propi determinarà la concreta activitat a prestar i 
els recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es 
detallen en aquest document.  
Segon. Obligacions i drets de la Diputació de Girona  
2.1.La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral 

del SAR, com a servei social especialitzat del que te la competència. 
2.2.La Diputació de Girona es compromet a coordinar i donar les directrius de 
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prestació del servei que siguin necessàries per a la gestió del servei. També a 
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i 
resolucions de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del 
servei per part de SUMAR.  

2.3.Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del 
servei (per delegació), les característiques del servei contractat, com també 
suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis 
causats, d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent.  

2.4.Resoldre, per raons d’interès públic, i a instància de la Diputació de Girona, el 
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector 
públic tenint-se a la legislació aplicable.  

2.5.Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en 
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que SUMAR incorri en actes i omissions 
que puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels 
programes de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent.  

2.6.Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió 
del servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a 
l’autonomia dels usuaris/àries. 

2.7.Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni. 
2.8.Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada.  
2.9.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest 

conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport. 
2.10.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, 

en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
2.11.La Diputació de Girona també pot : 
-Interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu 

compliment. 
Tercer. Obligacions i drets de SUMAR 
3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació 
d’acord a la normativa vigent fixada pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
3.2. Gestió del servei. SUMAR es compromet a realitzar i controlar totes les parts que 
engloben la gestió integral del servei, segons detall: 

e)Gestió econòmica: 
-Comptabilitat financera 
-Comptabilitat analítica 
-Comptabilitat pressupostària  
-Gestió de tresoreria 
-Pla d’inversions 
f)Gestió administrativa: 
-Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
-Compres 
-Gestió laboral 
g)Recursos humans: 
-Contractacions / Gestió de substitucions 
-Plans de formació 
-Calendaris laborals 
-Plans de desenvolupament 
h) Coordinació tècnica: 
-Pla de qualitat 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           53 
 

 

-Compliment de la normativa sectorial 
3.3. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la 
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi.  
3.4. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del 
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per 
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de 
treball.  
3.5. Despeses del centre. SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries 
pel correcte funcionament del servei que d’entre altres s’inclouen (subministres 
d’aigua, electricitat, telèfon, gas, servei de calefacció, manteniment preventiu i 
correctiu ordinari de l’immobilitzat material del local, servei de neteja del local...), així 
com de les despeses de telefonia mòbil que puguin necessitar el personal del centre.  
3.5.1. Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR es 
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR i pel que fa al compliment 
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. 
SUMAR també vetllarà i promocionarà la formació continuada i el reciclatge 
professional de tot el personal del servei.  
3.6. SUMAR es farà càrrec de difondre, gestionar i impartir els  serveis que s’ofereixin 
al centre. 
Quart. Tractament de dades  
4.1. El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de 
regir d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), dels articles 20-22 del 
Reglament de desplegament d’aquesta norma (Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i de l’article 
28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). 
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal 
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors.  
Cinquè. Gestió administrativa i econòmica del servei 
5.1. Gestió administrativa 
La Diputació de Girona, abonarà la quantitat de 85.115,31 € (IVA exempt) per la 
prestació d’aquest servei, mitjançant pagament per mensualitats vençudes de 
42.557,65 € mensuals, per al període de dos mesos comprès entre l’1 de novembre 
de 2018 i el 31 de desembre de 2018. SUMAR presentarà les factures corresponents 
en funció del servei prestat, dins els primers 5 dies hàbils del mes següent.  
Sisè. 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. 

-El titular de la Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya o 
persona en qui delegui. 

-La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona 
en qui delegui.  

Setè. Vigència 
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La vigència d’aquest conveni s’iniciarà des d’1 de novembre de 2018, o data de la 
seva signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2018. Es podrà renovar, 
mitjançant addenda de manera expressa, per 10 mesos més.  
Vuitè. 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. 

Novè. Interpretació 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni seran resoltes entre les parts i, si això no fos possible, de coneixement i 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. 
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el 
lloc i la data esmentats a l’encapçalament, 
L’Il·lm. Sr. Miquel Nogueer Planas, president de la Diputació de Girona 
El Sr. Miquel Calm Puig, president de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 
Catalunya, SL 
El Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la Diputació de Girona 
.ANNEX 1 - 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. 
I. 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.  
II. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI 

Les actuacions que s’inclouen en la prestació del servei d’acolliment són les 
següents: 

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  
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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   

III. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’ ATENCIÓ I ACOLLIMENT 
1. 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. 

2. Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones. 
IV. 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. 

V. 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.  

VI. 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. 

VII. 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. 

Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. Jornada completa. 
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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 

ANNEX II-  PROTECCIÓ DE DADES  
Primer.- Obligacions de SUMAR: 
SUMAR s’obliga a:  
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites 
en el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a 
finalitats diferents.  
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en 
aquest document que li pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si 
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma 
legal, n’informarà immediatament a la DDGi.  
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts 
exigits per l’article 30 del RGPD.  
Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades. 
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de 
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats 
pròpies del desenvolupament del Conveni. 
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions 
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i 
per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, així com les dades a comunicar i les 
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 
Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no 
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia. 
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Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals 
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després 
que finalitzi la vigència del Conveni. 
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de 
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de 
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar convenientment. 
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir 
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes 
obligacions. 
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la 
protecció de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-
les. 
Posar a disposició de la DDGi la informació necessària per demostrar que compleix 
les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable. 
Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i 
confidencialitat de les dades.  En tot cas implantarà mecanismes per:  

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 

Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 
forma ràpida, en cas d’incident.  

Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o 
seudonimitzades. 

Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  

Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat 
de nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els 
procediments tècnic-administratius que s'implementaran per garantir la 
seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin. 

Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb 
indicació del nivell d'accés autoritzat i d'un procediment que permeti registrar 
els accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la data i hora d'accés, 
el tipus d'accés i els registres als quals s'ha accedit. 

Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò 
que es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) 
de tal manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades 
transmeses. 

La DDGi vetllarà perquè SUMAR, compleixi les seves obligacions. Per tal de 
supervisar el tractament, podrà demanarà a SUMAR la informació que consideri 
necessària. 
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el 
pacte cinquè, les mesures descrites en aquest pacte hauran de ser aplicades pel 
tercer adjudicatari de l’encàrrec. 
Segon.- Interlocutors 
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació 
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà 
com a interlocutora amb el Consell serà la senyora Mariona López Ortiz, Responsable 
de l’Àrea Jurídica de SUMAR. Així mateix l’interlocutor per part de la DDGi serà el 
senyor Jordi Turon, vicesecretari.       
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Tercer.- Violacions de seguretat 
SUMAR ha d’informar a la DDGi, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el 
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la 
seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la 
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Si no és possible 
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de 
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de 
correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent:  

1.Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui 
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les 
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 

2.Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat. 
3.Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les 

adoptades per limitar els possibles efectes negatius. 
Quart.- Subcontractació. 
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes 
informàtiques, serveis d’allotjament de dades i altres serveis o recursos 
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la 
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit 
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin 
millors garanties i prestacions. La contractació d’aquests serveis s’efectuarà per 
compte i sota la responsabilitat de SUMAR.  
2. La contractació per part de SUMAR dels serveis indicats en el punt anterior es 
comunicarà al Consell per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals 
abans de l’inici dels treballs per part del tercer que prestarà el servei. SUMAR 
informarà de les dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis 
encarregats.  
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de 
SUMAR. Estarà obligat a complir almenys les obligacions que aquest document 
estableix per a SUMAR en matèria de confidencialitat, seguretat i aplicació de les 
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a 
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les 
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els 
mateixos termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte 
signarà amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i 
responsabilitats, així com els procediments i protocols per a verificar-ne el 
compliment. Si l’empresa contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions 
SUMAR continuarà essent plenament responsable davant la DDGi pel que fa als 
perjudicis que es puguin causar. 
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats 
1. L’atenció a l’exercici dels seus drets per part de les persones afectades 
correspondrà exclusivament a la DDGi. 
2. Si les persones afectades s’adrecessin a la DDGi per a exercir els seus drets, 
SUMAR ho comunicarà a la DDGi per escrit en el termini màxim d’un dia (dies 
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també 
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud. 
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades 
1. Amb la resolució de la relació contractual SUMAR lliurarà al responsable del 
tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin. No 
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obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que 
la DDGi designi per escrit. 
2. En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de 
tractar les dades. No obstant això, podrà conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es 
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació. 
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització 
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran 
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 85.115,31 euros, a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 110/2311/22706 (Servei acolliment i recuperació 
dones violència masclista Gironès) del pressupost de l’exercici 2018. 
 
TERCER. Condicionar suspensivament l’acord anterior a la signatura del conveni 
aprovat pel Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 16 d’octubre de 2018, amb  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
relatiu a l’encàrrec de gestió del servei tècnic per a la gestió del servei d’acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la 
comarca del Gironès (CN/3828) i a l’existència del crèdit adequat i suficient. 
 
QUART. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquest conveni i dels documents necessaris per a la seva execució, a l’empara de la 
funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
les bases de règim local i normativa concordant. 
 
CINQUÈ. 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. 
 
SISÈ. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
 
SETÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
11. PLE120/000102/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni encàrrec a mitjà propi de la 
Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de 
Catalunya, SL,  gestió integral Servei Intervenció Especialitzada per a 
dones pateixen violència masclista comarca Gironès. (CN/3840) Exp. 
2018/8811 
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“Vist que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de 
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, 
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de 
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres 
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa 
social o privada. 
 
Vist que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix 
que és competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, 
tant propis com delegats per altres administracions.   
 
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. 
 
Vist que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’erradicació 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 aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Vist que l’article 11 de 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 al seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o 
en què s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana. 
 
Vist que SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (en endavant, 
SUMAR), és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de 
desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques 
d’interès públic en l’àmbit territorial de Catalunya.   
 
Vist que el seu capital és íntegrament públic. El 80,17% està subscrit per la Diputació 
de Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.  
 
Vist que SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics 
que en són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de 
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novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 
de febrer de 2014.  
 
Vist que els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, a 
l’igual que sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions 
socials de la societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de 
socis, o bé, dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.  
 
Vist que la societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les 
disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació 
atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local;  pel 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, així 
com la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats 
mercantils de capital íntegrament públic.  
 
Vist que SUMAR, té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i 
activitats socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació 
en l’àmbit dels serveis socials.  
 
Vist que SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats 
socials, buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus 
valors corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita 
sinèrgies i mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa 
serveis socials de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació, 
planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats 
del tercer sector social i les pròpies administracions locals.  
 
Vist que d’acord amb els articles 85 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de 
gestió de serveis que preveu la llei. 
 
Vist que la Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament  
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials, 
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en 
són sòcies.  
 
Vist que de la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques 
se’n deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, 
de manera directa o indirecta.  
 
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i 
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més 
i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels 
serveis socials.  
 
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la 
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per 
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la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i 
atenció a la persona (principi de solidaritat). 
 
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.  
 
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot 
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, 
en relació amb allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és 
voluntat de la Diputació de Girona, delegar la gestió integral 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, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil 
SUMAR. 
 
Per tot l’exposat, i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR el conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió integral del 
Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per 
a les seves filles i fills a la comarca del Gironès (Exp. 2018/8811), el contingut del 
qual es reprodueix, íntegra i literalment tot seguit: 
 
“CONVENI D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A 
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL, PER A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER A DONES QUE 
PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I FILLS A LA 
COMARCA DEL GIRONÈS 
CN/3840 
Girona, .....  
REUNITS 
Per la Diputació de Girona, 
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president, que actua en nom i representació 
d’aquesta Diputació de Girona (NIF P1700000A), en virtut de les facultats  conferides 
per acord del Ple de data .............. i assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas.  
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL.   
el Sr. Miquel Calm Puig, president, que actua en  nom  i  representació  de  l’entitat, 
amb  CIF B-55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís 
Monturiol, BLOC B TERCERA PLANTA, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 17003-
GIRONA,  en virtut de les facultats que li són atribuïdes que li atorga l’article 21 dels 
estatuts socials de SUMAR, modificats i degudament aprovats per acord de la Junta 
General en la sessió del 13 de setembre de 2018. 
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat que intervenen, la capacitat legal 
necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte, 
EXPOSEN 
I.D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de 
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, 
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programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de 
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres 
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa 
social o privada.  
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que 
inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili o de teleassistència i els 
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del 
que són serveis socials especialitzats, que es presten per mitjà de centres, serveis, 
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs 
necessitats, requereixen una atenció específica.  
II.L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és 
competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant 
propis com delegats per altres administracions.   
III.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. 
IV.Que l’article 64 de Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a l’erradicació 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. 
V.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. 
VI.Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles 
activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar 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.  
VII.SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant, SUMAR, 
és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de 
2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic 
en l’àmbit territorial de Catalunya.   
El seu capital és íntegrament públic. El 80,17% està subscrit per la Diputació de 
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.  
VIII.SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en 
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de 
febrer de 2014.  
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al igual que 
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la 
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societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé, 
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.  
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions 
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu 
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local;  pel 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, així com la 
resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de 
capital íntegrament públic.  
SUMAR, té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats 
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit 
dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera 
en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió 
dels serveis socials.  
SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials, 
buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus valors 
corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i 
mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials 
de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació, planificació i 
gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer 
sector social i les pròpies administracions locals.  
IX.D’acord amb els articles 85 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de 
gestió de serveis que preveu la llei. 
X.La Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament  
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials, 
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en 
són sòcies.  
XI.De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n 
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de 
manera directa o indirecta.  
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i 
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en 
més i/o millors serveis socials per assolir una major eficacia i eficiencia en la gestió 
dels serveis socials. 
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la 
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per 
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i 
atenció a la persona (principi de solidaritat). 
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.  
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot 
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, 
en relació a allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és voluntat 
de la Diputació de Girona, delegar 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, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.     
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En base a les anteriors manifestacions, les parts han acordat subscriure aquest 
conveni d’encàrrec a mitjà propi amb subjecció als següents 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de 
Girona i  SUMAR, de la gestió integral 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, en endavant SIE, d’acord amb les condicions tècniques del servei que 
consten a l’Annex I d’aquest conveni.  
Aquest conveni d’encàrrec de mitjà propi determinarà la concreta activitat a prestar i 
els recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es 
detallen en aquest document.  
Segon. Obligacions i drets de la Diputació de Girona  
2.12.La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral 

del SIE, com a servei social especialitzat del que té la competència. 
2.13.La Diputació de Girona es compromet a coordinar i donar les directrius de 

prestació del servei que siguin necessàries per a la gestió del servei. També a 
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i 
resolucions de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del 
servei per part de SUMAR.  

2.14.Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del 
servei (per delegació), les característiques del servei contractat, com també 
suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis 
causats, d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent.  

2.15.Resoldre, per raons d’interès públic, i a instància de la Diputació de Girona, el 
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector 
públic tenint-se a la legislació aplicable.  

2.16.Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en 
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que SUMAR incorri en actes i omissions 
que puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels 
programes de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent.  

2.17.Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió 
del servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a 
l’autonomia dels usuaris/àries. 

2.18.Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni. 
2.19.Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada.  
2.20.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest 

conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport. 
2.21.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, 

en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
2.22.La Diputació de Girona també pot : 

-Interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu 
compliment. 

Tercer. Obligacions i drets de SUMAR 
3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació 
d’acord a la normativa vigent fixada pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
3.2. Gestió del servei. SUMAR es compromet a realitzar i controlar totes les parts que 
engloben la gestió integral del servei, segons detall: 

i)Gestió econòmica: 
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-Comptabilitat financera 
-Comptabilitat analítica 
-Comptabilitat pressupostària  
-Gestió de tresoreria 
-Pla d’inversions 
j)Gestió administrativa: 
-Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
-Compres 
-Gestió laboral 
k)Recursos humans: 
-Contractacions / Gestió de substitucions 
-Plans de formació 
-Calendaris laborals 
-Plans de desenvolupament 
l) Coordinació tècnica: 
-Pla de qualitat 
-Compliment de la normativa sectorial 

3.3. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la 
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi.  
3.4. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del 
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per 
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de 
treball.  
3.5. Despeses del centre. SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries 
pel correcte funcionament del servei que d’entre altres s’inclouen (subministres 
d’aigua, electricitat, telèfon, gas, servei de calefacció, manteniment preventiu i 
correctiu ordinari de l’immobilitzat material del local, servei de neteja del local...), així 
com de les despeses de telefonia mòbil que puguin necessitar el personal del centre.  
3.5.1. Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR es 
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR i pel que fa al compliment 
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. 
SUMAR també vetllarà i promocionarà la formació continuada i el reciclatge 
professional de tot el personal del servei.  
3.6. SUMAR es farà càrrec de difondre, gestionar i impartir els  serveis que s’ofereixin 
al centre. 
Quart. Tractament de dades  
4.1. El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de 
regir d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), dels articles 20-22 del 
Reglament de desplegament d’aquesta norma (Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i de l’article 
28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). 
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal 
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors.  
Cinquè. Gestió administrativa i econòmica del servei 
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5.1. Gestió administrativa 
La Diputació de Girona, abonarà la quantitat de 227.500,00 € (IVA exempt) per la 
prestació d’aquest servei, mitjançant pagament per mensualitats vençudes de 
23.125,00 € mensuals. SUMAR presentarà les factures corresponents en funció del 
servei prestat, dins els primers 5 dies hàbils del mes següent.  
Sisè. 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. 

-El titular de la Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya o 
persona en qui delegui. 

-La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona 
en qui delegui.  

Setè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà des d’1 de novembre de 2018, o data de la 
seva signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2018. Es podrà renovar, 
mitjançant addenda de manera expressa, per 10 mesos més.  
Vuitè. 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. 

Novè. Interpretació 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni seran resoltes entre les parts i, si això no fos possible, de coneixement i 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. 
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el 
lloc i la data esmentats a l’encapçalament, 
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona 
El Sr. Miquel Calm Puig, president de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 
Catalunya, SL 
El Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la Diputació de Girona 
ANNEX I – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 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 erradicar 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 
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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. 
II. 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.  
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.  
III. 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. 

IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA 
3. Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista. 
4. Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones. 

V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ 
ESPECIALITZADA 
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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. 
VI. 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.  
VII. FONTS DE DERIVACIÓ 
 Les demandes per utilitzar el servei poden provenir: 

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. 
VIII. 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. 
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-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. 
-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. 
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-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. 
-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. 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           73 
 

 

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. 

ANNEX II-  PROTECCIÓ DE DADES  
Primer.- Obligacions de SUMAR: 
SUMAR s’obliga a:  
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites 
en el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a 
finalitats diferents.  
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en 
aquest document que li pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si 
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma 
legal, n’informarà immediatament a la DDGi.  
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts 
exigits per l’article 30 del RGPD.  
Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades. 
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de 
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats 
pròpies del desenvolupament del Conveni. 
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions 
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i 
per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, així com les dades a comunicar i les 
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 
Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no 
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia. 
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals 
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després 
que finalitzi la vigència del Conveni. 
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de 
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de 
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar convenientment. 
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir 
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes 
obligacions. 
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la 
protecció de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-
les. 
Posar a disposició de la DDGi la informació necessària per demostrar que compleix 
les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable. 
Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i 
confidencialitat de les dades.  En tot cas implantarà mecanismes per:  

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 

Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 
forma ràpida, en cas d’incident.  

Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o 
seudonimitzades. 
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Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  

Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat 
de nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els 
procediments tècnic-administratius que s'implementaran per garantir la 
seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin. 

Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb 
indicació del nivell d'accés autoritzat i d'un procediment que permeti registrar 
els accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la data i hora d'accés, 
el tipus d'accés i els registres als quals s'ha accedit. 

Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò 
que es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) 
de tal manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades 
transmeses. 

La DDGi vetllarà perquè SUMAR, compleixi les seves obligacions. Per tal de 
supervisar el tractament, podrà demanarà a SUMAR la informació que consideri 
necessària. 
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el 
pacte cinquè, les mesures descrites en aquest pacte hauran de ser aplicades pel 
tercer adjudicatari de l’encàrrec. 
Segon.- Interlocutors 
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació 
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà 
com a interlocutora amb el Consell serà la senyora Mariona López Ortiz, Responsable 
de l’Àrea Jurídica de SUMAR. Així mateix l’interlocutor per part de la DDGi serà el 
senyor Jordi Turon (vicesecretari).       
Tercer.- Violacions de seguretat 
SUMAR ha d’informar a la DDGi, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el 
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la 
seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la 
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Si no és possible 
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de 
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de 
correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent:  

4.Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui 
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les 
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 

5.Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat. 
6.Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les 

adoptades per limitar els possibles efectes negatius. 
Quart.- Subcontractació. 
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes 
informàtiques, serveis d’allotjament de dades i altres serveis o recursos 
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la 
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit 
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin 
millors garanties i prestacions. La contractació d’aquests serveis s’efectuarà per 
compte i sota la responsabilitat de SUMAR.  
2. La contractació per part de SUMAR dels serveis indicats en el punt anterior es 
comunicarà al Consell per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals 
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abans de l’inici dels treballs per part del tercer que prestarà el servei. SUMAR 
informarà de les dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis 
encarregats.  
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de 
SUMAR. Estarà obligat a complir almenys les obligacions que aquest document 
estableix per a SUMAR en matèria de confidencialitat, seguretat i aplicació de les 
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a 
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les 
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els 
mateixos termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte 
signarà amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i 
responsabilitats, així com els procediments i protocols per a verificar-ne el 
compliment. Si l’empresa contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions 
SUMAR continuarà essent plenament responsable davant la DDGi pel que fa als 
perjudicis que es puguin causar. 
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats 
1. L’atenció a l’exercici dels seus drets per part de les persones afectades 
correspondrà exclusivament a la DDGi. 
2. Si les persones afectades s’adrecessin a la DDGi per a exercir els seus drets, 
SUMAR ho comunicarà a la DDGi per escrit en el termini màxim d’un dia (dies 
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també 
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud. 
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades 
1. Amb la resolució de la relació contractual SUMAR lliurarà al responsable del 
tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin. No 
obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que 
la DDGi designi per escrit. 
2. En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de 
tractar les dades. No obstant això, podrà conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es 
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació. 
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització 
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran 
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 46.250,00 euros, a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 110/2310/22706 (Servei intervenció especialitzada 
dones violència masclista Gironès) del pressupost de l’exercici 2018. 
 
TERCER. Condicionar suspensivament l’acord anterior a la signatura del conveni 
aprovat pel Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 16 d’octubre de 2018, amb  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
relatiu a l’encàrrec de gestió del servei tècnic per a la gestió del servei d’intervenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per als seves filles i fills 
a la comarca del Gironès (CN/3826) i a l’existència del crèdit adequat i suficient. 
 
QUART. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquest conveni i dels documents necessaris per a la seva execució, a l’empara de la 
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funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
les bases de règim local i normativa concordant. 
 
CINQUÈ. 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. 
 
SISÈ. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
 
SETÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
12. PLE120/000097/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació de l'adscripció del centre gestor Unitat de 
Gestió de la Informació (UGI), dependent de la Comissió de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, a l'Àrea de Presidència. (Exp. 
2018/8623) 

 
“La Unitat de Gestió de la Informació (UGI), adscrita a la Comissió de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, desenvolupa les seves funcions amb personal 
dependent de l’Àrea de Presidència. 
 
L’evolució de la seva estructura organitzativa esdevinguda en el darrer temps 
determina la conveniència d’integrar aquest centre gestor a l’Àrea de Presidència de 
la qual en depèn orgànicament el seu personal, per tal de fer més operativa la gestió 
del dia a dia i agilitar els tràmits procedimentals que requereix l’administració 
electrònica. 
 
Atès que són premisses bàsiques l’eficiència i l’optimització de recursos en 
l’Administració pública i que la nova adscripció de la UGI a l’Àrea de Presidència 
situarà l’entitat de treball al lloc que orgànicament li correspon identificant llurs 
funcions amb el personal que les desenvolupa.  
 
Atès que la competència en matèria d’organització i disposició dels serveis és 
competència del Ple, de conformitat amb l’article 10.1.t) del Reglament de la Diputació 
de Girona, aprovat pel Ple corporatiu en sessió de 16 de juliol de 1985, i modificat per 
acord de Ple en data 24 de novembre de 2015. 
 
Per tot l’exposat, i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 
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PRIMER. Aprovar l’adscripció del centre gestor Unitat de Gestió de la Informació 
(UGI), dependent de la Comissió de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, a 
l’Àrea de Presidència atès que el personal adscrit a dita entitat de treball depèn 
orgànicament de Presidència (Exp. 2018/8623). 
 
SEGON. Notificar el present acord a la Intervenció, a la Secretaria General i al 
departament d’Organització i Recursos Humans, perquè en preguin coneixement i als 
efectes oportuns.” 
 
La vicepresidenta tercera senyora M. Àngels Planas pren la paraula i manifesta que, 
és una qüestió purament organitzativa. La unitat de gestió de la informació, l’UGI, està 
adscrita a l’Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda. Les seves 
funcions de personal depenen de l’Àrea de Presidència. La seva estructura 
organitzativa també determina la conveniència d’integrar aquest ens gestor a l’Àrea 
de Presidència, de la qual depèn orgànicament el seu personal, per tal de fer més 
operativa la gestió del dia a dia, agilitzar els tràmits procedimentals que reuneix 
l’administració electrònica. Per tant, el que volem aprovar és l’adscripció d’aquest 
centre gestor a l’Àrea de Presidència. 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta: expressar el vot negatiu del 
grup de la CUP en aquest punt perquè, a diferència del que comentava la senyora 
Planas, ara mateix a nosaltres ens sembla un simple canvi organitzatiu. Ens trobem 
davant d’un curiós procediment en que aquest centre gestor s’ha anat movent allà on 
s’anava el president movent, i això és el que passa ara. Abans estàvem amb el 
senyor Noguer a la seva àrea i ara amb el senyor Noguer passa a la Presidència. 
Això és un fet, i a més com que no compartim ni el cartipàs ni la proposta de govern 
que ens han fet, doncs nosaltres avui votarem negativament però, quina casualitat, 
que hagi sigut just en el moment en que el senyor Noguer passa a ser president de la 
Diputació que s’hagin adonat que això està mal organitzat durant dos anys i mig i ho 
moguin a Presidència. Encara ningú ens ha explicat quina era la raó real i com és que 
en tot cas han tardat tres anys en adonar-se que ho havien organitzat tan malament. 
El president senyor Miquel Noguer respon: bé, l’organització d’aquesta corporació 
evidentment toca a qui li toca. En aquest cas al govern. I, per tant, l’organització va 
d’aquesta manera, però sí que haig que dir-li que en l’Àrea de Presidència entre els 
anys 1997 i 2007, que jo no hi era aquí ni era diputat, i per tant a l’àrea de Presidència 
del 2008 al 2018, a les quals jo tampoc hi era fins el 2011, va estar a la Comissió de 
Règim Intern i Hisenda, i ara és una pura qüestió d’adscripció del personal a l’Àrea de 
Presidència, no per cap altra qüestió. A més, el cent per cent d’aquesta convocatòria 
d’activitats firals és de pública concurrència, i per tant a partir d’aquí senzillament serà 
el disseny de les bases i la resolució de les bases, en les quals també han participat 
els grups que han votat en el apart de la resolució, per tant des d’aquest punt de vista, 
absolutament estigui on estiguí, res a afegir-hi.  
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 vot en contra (CUP) 
 
13. PLE120/000003/2018-DCIRENT; Dictamen CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 

Recursos Humans (012): Actualització de la Comissió de Seguiment del 
Pla d'Igualtat de la Diputació de Girona (Exp. 2018/8506) 

 
“El Ple de la Corporació, en sessió de 15 de febrer de 2011, va aprovar el Pla 
d’Igualtat de la Diputació de Girona, en el marc d’un conveni de col·laboració signat 
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l’any 2008 entre la Diputació i el Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, que tenia per objectiu el desplegament en les comarques gironines de 
quinze agents d’igualtat d’oportunitats en el treball. Aquest Pla d’Igualtat contempla 
diverses àrees d’actuació (Cultura i foment de la igualtat; Imatge, llenguatge i 
comunicació; Representativitat d’homes i dones en l’organització; Retribució; 
Formació; Seguretat i Salut en el treball; Conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral; Assetjament sexual en l’àmbit laboral). 
 
L’elaboració de plans d’igualtat a les organitzacions, tant públiques com privades, 
deriva de l’article 45 de la Llei orgànica estatal 3/2007, del 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes (en endavant, LOIEDH), que preveu que les 
empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors han de contemplar les 
mesures de foment de la igualtat d’oportunitats i de tracte entre homes i dones en el 
marc d’un Pla d’igualtat, el qual haurà de ser objecte de negociació amb els 
representants dels treballadors. L’elaboració i implantació dels Plans d’igualtat és 
voluntària per a les altres empreses.  
 
D’acord amb l’article 46 LOIEDH, els Plans d’igualtat són un conjunt ordenat de 
mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir a 
l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes per eliminar la 
discriminació per raó de sexe. Els Plans d’igualtat han de fixar els objectius concrets 
d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i pràctiques que s’han d’adoptar per a la 
seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i 
avaluació dels objectius fixats.  
 
I en l’àmbit més concret dels empleats de les Administracions Públiques, també cal 
destacar que la disposició addicional 7a del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, obliga 
a les Administracions Públiques a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus 
de discriminació laboral entre dones i homes, i hauran d’elaborar i aplicar un pla 
d’igualtat, en els termes que hagi previst el conveni col·lectiu o acord de condicions 
de treball del personal funcionari que sigui aplicable.  
 
També cal tenir present l’article 15.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes del Parlament de Catalunya, que estableix que els ens 
locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei han 
d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el conveni 
col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball. 
 
Des de l’any 2011 i fins a l’actualitat, s’han complert alguns dels objectius previstos en 
el pla d’acció del Pla d’Igualtat de la Diputació, especialment en matèria de conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral, gràcies a la negociació col·lectiva amb els 
representants dels treballadors. S’ha aprovat un protocol contra l’assetjament sexual 
i/o per raó de sexe, i s’han previst criteris sobre ús d’un llenguatge no sexista en el 
Manual d’estil de la Diputació de Girona. Això no obstant, s’ha detectat la necessitat 
d’actualitzar la composició dels òrgans de responsables d’impulsar i vetllar per la 
igualtat d’oportunitats a la Diputació de Girona, i al mateix temps, es fa necessari fer 
més senzilla i àgil l’estructura de seguiment i avaluació del pla d’acció que es 
contempla en el mateix Pla d’Igualtat. 
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Actualment, existeixen dos òrgans col·legiats: Per una banda, la Comissió de 
Seguiment del Pla d’Igualtat, que es preveu a l’apartat 2.1.1 del Pla d’Igualtat, amb 
funcions consultives i d’assessorament, i que es va constituir formalment mitjançant 
un Decret de Presidència de 12 d’abril de 2010. La composició d’aquesta Comissió de 
Seguiment ha de ser actualitzada, ja que contempla la presència de càrrecs 
actualment inexistents en l’organigrama de la Corporació, com la direcció de l’àrea de 
Règim Intern i Hisenda, com a càrrec eventual de confiança o assessorament 
especial, així com la figura d’un agent d’igualtat d’oportunitats, càrrec que no existeix 
en la plantilla de personal de la corporació des de l’any 2011.  
 
I per l’altra banda, el mateix apartat 2.1.1 del Pla d’Igualtat també preveu l’existència 
d’un Consell Permanent d’Igualtat, com a responsable d’impulsar les polítiques de 
gènere de forma transversal a totes les àrees de la Diputació de Girona, i que doni 
continuïtat a l’anterior Comissió de Seguiment. El Consell Permanent d’Igualtat va ser 
creat per acord de Ple de 17 de maig de 2011, amb les funcions específiques 
següents: 1) Coordinar de forma transversal totes les unitats que implementen 
mesures per a la promoció de la igualtat. 2) Realitzar una diagnosi de la situació 
actual en relació amb les diferents polítiques públiques que es portin a terme des de 
les diferents àrees i/o serveis. 3) Posar en comú les polítiques públiques que s’estan 
portant a terme des de cada àrea i/o servei per facilitar la participació i la presa de 
decisió conjunta. 4) Fomentar la implementació d’accions i projectes amb perspectiva 
de gènere en les diferents unitats de la Diputació de Girona. 5) Aprovar i justificar 
anualment les polítiques públiques que es portin a terme des del Consell Permanent. 
6) Planificar la formació específica de gènere. 7) Elaborar un pla d’acció en què es 
recullin les actuacions positives i correctores per implementar la política d’igualtat 
d’oportunitats en la gestió dels recursos humans. La definició de les accions serà 
determinada pel Consell Permanent d’Igualtat segons els resultats de la diagnosi. 8) 
Vetllar perquè es respecti la igualtat d’oportunitats en la Institució.  
 
El Consell Permanent d’Igualtat està format, segons l’acord de Ple de 17 de maig de 
2011, pels mateixos membres de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat, i per 
una persona representant de cadascuna de les àrees i/o serveis de la Diputació de 
Girona. Actualment ja s’ha comprovat que no resulta operatiu comptar amb dos 
òrgans col·legiats per impulsar, controlar i avaluar les polítiques d’igualtat de la 
Diputació, tant per l’extensió del nombre de membres que els composen, com pel fet 
que les seves funcions es superposen i dupliquen (si bé és cert que la Comissió de 
Seguiment actua preferentment en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre les 
persones que treballen a la Diputació, i el Consell Permanent d’Igualtat centra la seva 
actuació en la transversalitat de la política d’igualtat entre dones i homes en les 
polítiques públiques de la Diputació). La inexistència actualment del càrrec d’agent 
d’igualtat a la Corporació, que s’ocupava de liderar ambdós òrgans col·legiats, també 
ha de ser resolta, encarregant aquestes responsabilitats a una unitat administrativa de 
forma expressa, per poder impulsar amb més força el Pla d’acció previst al Pla 
d’Igualtat.  
 
La proposta que es planteja a continuació consisteix en unificar les funcions del 
Consell Permanent d’Igualtat i de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat, de 
forma que existeixi un únic òrgan col·legiat que assumeixi la funció consultiva i 
assessora, així com l’impuls, coordinació, planificació, i seguiment de les polítiques 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant en la gestió dels recursos humans 
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de la Diputació de Girona, com en les polítiques públiques que es dissenyen i 
implementen en totes les àrees de gestió de la Corporació. També es fa necessari 
renovar la composició dels membres d’aquest únic òrgan col·legiat, d’acord amb 
l’organigrama polític actual, així com regular el seu règim de funcionament intern, el 
calendari de reunions i forma de presa de decisions.  
El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe de proposta 
sobre aquesta modificació del Pla d’Igualtat, en compliment de l’objectiu 15è del pla 
d’Ordenació de Recursos Humans de la Diputació de Girona, aprovat per Junta de 
Govern de 15 de novembre de 2016 (expedient 2018/2901), que va preveure 
l’actualització de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat.  
Aquesta proposta de remodelació ha estat negociada amb els representants dels 
treballadors laboral i funcionaris de la Diputació de Girona, tal com exigeix l’article 45 
de la Llei orgànica estatal 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes (LOIEDH).  
 
L’òrgan competent per aprovar la modificació del Pla d’Igualtat de la Diputació de 
Girona és el Ple, atès que es tracta de ratificar un pacte de negociació col·lectiva, que 
va ser aprovat pel Ple de la Corporació el dia 15 de febrer de 2011.  
D’acord amb l’article 15.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, aquesta acord no ha de ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, ja que la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona 
no dictarà resolucions que tinguin efectes jurídics directes davant de tercers. 
 
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, hi dictamina favorablement i eleva al 
Ple la proposta d’acord següent: 
 
Primer. MODIFICAR el punt 2.1.1 del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona, aprovat 
en sessió de Ple de 15 de febrer de 2011, i més concretament, l’apartat que porta per 
títol Existència d’un organisme responsable d’impulsar i vetllar per la igualtat 
d’oportunitats en l’organització. Aquest apartat queda redactat de la següent manera:  
 
“Es constitueix la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona, 
a la qual se li encomanen les funcions següents: 
 

1-Consultiva i/o assessora en la implementació del Pla d’Igualtat de la Diputació de 
Girona, de forma que serà l’òrgan competent per al desenvolupament de les diferents 
fases del Pla d’Igualtat.  

2-Actualitzar la diagnosi de la situació actual, tant qualitativa com quantitativa, en 
relació amb els diferents àmbits d’actuació: Representativitat de les dones, 
l’accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals, les 
condicions laborals, la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, la 
violència masclista, la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de 
gènere, la comunicació inclusiva i l’ús d'un llenguatge no sexista ni 
androcèntric, i també l’estratègia i l’organització interna de l’organisme. 

3-Actualitzar el pla d’acció en què es recullin les actuacions positives i correctores 
que s’han d’adoptar des de la Diputació de Girona i ens que en depenen, per 
tal de millorar la gestió dels recursos humans en termes d’igualtat 
d’oportunitats.  

4-Vetllar perquè es respecti la igualtat d’oportunitats a la institució. 
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5-Vetllar per a la incorporació de la transversalitat de gènere en la programació i 
execució de polítiques, projectes i actuacions promogudes des de les diferents 
àrees de la Diputació de Girona. En particular, vetllar perquè en la definició, 
disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques de la Diputació 
s’integrin la igualtat d’oportunitats de dones i homes com un dels seus 
objectius estratègics. A aquestes efectes, tindrà funcions de coordinació de 
totes les unitats que implementin mesures per a la promoció de la igualtat 
entre dones i homes.  

6-Realitzar una diagnosi de la situació actual en relació amb les diferents 
polítiques públiques i posar-les en comú per facilitar la participació i presa de 
decisió conjunta.  

7-Fomentar la implementació d’accions i projectes amb perspectiva de gènere en 
les diferents unitats de la Diputació de Girona.  

8-Planificar formació específica en matèria de gènere. 
9-Qualsevol altra mesura que incideixi en l’eliminació dels desequilibris i 

desigualtats existents entre dones i homes dins la Corporació i en l’àmbit de 
les competències de la Diputació de Girona, i que fomentin una cultura 
d’igualtat.  

 
La Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona estarà 
integrada, com a membres necessaris, per: 
 

1)El/la diputat/da president/a de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda, que presidirà les sessions. Aquest càrrec podrà ser delegat 
en el/la diputat/da de Recursos Humans.  

2)El/la cap del servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius, que 
realitzarà la convocatòria i fixarà l’ordre del dia. Aquestes funcions podran ser 
delegades en el personal tècnic del servei.  

3)Una persona designada per la Junta de Personal, òrgan de representació 
unitària dels funcionaris de la Diputació de Girona. 

4)Una persona designada pel Comitè d’Empresa, òrgan de representació unitària 
del personal laboral de la Diputació de Girona.  

5)El/la secretari general de la Corporació, que actuarà com a secretari/ària de la 
Comissió, i aixecarà acta de les sessions i vetllarà per la legalitat formal i 
material de les actuacions de la Comissió, certificarà les seves actuacions i 
garantirà que les regles de constitució i adopció d’acords siguin respectades. 
Aquestes funcions podran ser delegades en el personal tècnic de la Secretaria 
General.  

 
Addicionalment, formaran part de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la 
Diputació de Girona, en qualitat de vocals, amb veu i vot, els responsables dels 
serveis, unitats i seccions administratives que conformen l’estructura administrativa de 
la Diputació de Girona, i que siguin específicament convocats a les sessions, per tal 
de fer efectiva la implementació transversal de la perspectiva d’igualtat de gènere en 
les polítiques públiques de la Corporació.  
 
En tot cas, es vetllarà per la representació paritària de dones i homes entre els 
membres de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació. 
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També podran assistir a els sessions de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat 
de la Diputació de Girona els representants dels organismes autònoms, entitats 
empresarials, consorcis i altres ens dependents de la Diputació de Girona, amb veu 
però sense vot, quan els assumptes a tractar en l’ordre del dia afectin a les seves 
polítiques públiques.  
 
Excepcionalment, es podran incorporar a les sessions de la Comissió, com a 
assessors externs, amb veu però sense vot, especialistes en el camp de la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, especialistes en matèria d’assetjament, assessors 
legals i altres experts que resultin necessaris consultar per poder prendre les 
decisions.” 
 
Segon. APROVAR les normes de convocatòria i funcionament de la Comissió de 
Seguiment del Pla d’Igualtat, que s’indiquen a continuació: 
 
“La Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona adoptarà els 
seus acords per majoria simple dels seus membres presents, i en cas d’empat, tindrà 
vot diriment el càrrec que presideixi la Comissió.  
 
Per a la vàlida constitució de la Comissió, als efectes de realitzar deliberacions i 
prendre acords, es requerirà l’assistència dels càrrecs de president, de secretari, així 
com de la meitat dels vocals que hagin estat convocats.  
 
Les convocatòries es realitzaran amb una antelació mínima de 3 dies hàbils. També 
es podrà constituir vàlidament la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat com a 
òrgan col·legiat per prendre acords sense necessitat de convocatòria prèvia quan així 
ho decideixin tots els seus membres.  
 
La convocatòria de reunió serà tramesa a les persones convocades per mitjans 
electrònics, fent constar l’ordre del dia i la documentació necessària per a la 
deliberació, sempre que això sigui possible. Excepcionalment, es podran prendre 
acords que no estiguin inclosos en l’ordre del dia quan els membres de la Comissió 
que hi assisteixin declarin per majoria la urgència de l’assumpte.  
 
El secretari de la Comissió aixecarà acta de cada sessió de la Comissió de 
Seguiment del Pla d’Igualtat, la qual serà aprovada en la mateixa reunió o en la reunió 
següent. Es remetrà còpia electrònica de l’acta als membres de la Comissió, als 
efectes de la seva aprovació posterior.  
 
La Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona haurà de 
reunir-se amb caràcter semestral, com a mínim.  
 
En tot allò que no hagi estat previst expressament en aquest acord, serà d’aplicació 
l’article 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. “ 
 
TERCER. DESIGNAR el servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius de la 
Diputació de Girona com a unitat administrativa responsable d’impulsar i fer el 
seguiment de les activitats derivades de l’aplicació del Pla d’Igualtat de la Diputació 
de Girona, d’acord amb l’objectiu 15è del Pla d’Ordenació de Recursos Humans 
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aprovat en sessió de Junta de Govern de 15 de novembre de 2016. Els acords que 
prengui la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat seran vinculants per a tots els 
serveis i unitats administratives de la Diputació de Girona que siguin responsables de 
la seva execució. A aquests efectes, les persones responsables dels serveis 
administratius que puguin resultar afectats pels acords previstos a l’ordre del dia de la 
convocatòria seran oportunament convocats a les sessions en què tingui lloc la 
deliberació i adopció dels corresponents acords, com a vocals de l’òrgan col·legiat.  
 
QUART. INTRODUIR al Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona, aprovat en sessió 
Plenària de 15 de febrer de 2011, la obligació de realitzar una avaluació interna amb 
caràcter quadriennal, a comptar des de l’any 2018, en compliment de la previsió de 
l’apartat e) de l’article 15.4 de la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes. 
 
CINQUÈ. INCORPORAR el Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona com a annex a 
l’Acord-conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de la 
Diputació de Girona, en compliment de l’apartat f) de l’article 15.4 de la Llei catalana 
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
SISÈ. DEIXAR SENSE EFECTES l’acord de Ple de 17 de maig de 2011 mitjançant el 
qual es va crear el Consell Permanent d’Igualtat, com a òrgan específic de 
coordinació, consulta i proposta de polítiques de gènere entre les diferents àrees de la 
Diputació de Girona.  
 
SETÈ. DEIXAR SENSE EFECTES la resolució de presidència de 12 d’abril de 2010 
mitjançant la qual es constitueix la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la Diputació 
de Girona.  
 
VUITÈ. PUBLICAR aquest acord al Portal de Transparència i al web institucional de la 
Diputació de Girona.  
 
NOVÈ. TRASLLADAR aquesta resolució als representants dels treballadors laborals i 
funcionaris de la Diputació de Girona, i a tots els serveis i unitats administratives de la 
Corporació. 
 
DESÈ. REALITZAR els tràmits de publicació del Pla d’Igualtat de la Diputació de 
Girona en el Registre Públic de Plans d’Igualtat del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que passaríem al punt 
tretzè de l’ordre del dia que és l’actualització de la comissió de seguiment del Pla 
d’Igualtat. Té la paraula el senyor diputat Pere Maluquer. 
El diputat delegat de Recursos Humans senyor Pere Maluquer pren la paraula i 
manifesta, bé, aquest ja el vam passar a la comissió informativa. El que fem és mirar 
endavant, veiem el passat i mirem cap endavant, actualitzant doncs la composició de 
la comissió de seguiment. I com ho fem? Unificant dos organismes que s’ha 
demostrar que han estat presents però en aquest cas no eren del tot operatius perquè 
hi estaven persones posades nominativament, que ja no hi és ni a la casa. Per tant 
això el que es va començar a veure com ho hem de fer per poder intervenir en totes 
les polítiques públiques que fa la casa i fer-ho d’una manera efectiva, amb aquesta 
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unificació d’aquests dos organismes en una sola comissió. I, per altra banda, 
modifiquem les funcions d’aquesta comissió. I, sobre tot, la fem dependre d’una 
unitat, que és la de recursos humans, i marquem també un mínim de reunions anuals. 
Per la qual cosa, es podrà reunir sempre que es consideri necessari però que a 
demés taxativament hi haurà d’haver un parell de reunions a l’any per fer aquest 
seguiment d’aquestes polítiques públiques que respecten les polítiques d’igualtat que 
en el fons és el criteri que ens marca la línia d’actuació del govern de la cambra. Res 
més. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta: sí, ha sigut prou hàbil el diputat, 
començant la seva intervenció dient que era qüestió de mirar al futur i no mirar al 
passat. Crec que la frase no ha estat escollida perquè sí, sinó que ha estat escollida 
en base al que aquest diputat va comentar la setmana passada en la comissió 
informativa pertinent. I era que, no deixa de ser curiós, que sis mesos abans que 
s’acabi aquesta legislatura vostès portin aquesta proposta. Perquè clar, un diputat 
com jo, la pregunta que es fa automàticament és: i durant aquests tres anys i mig què 
ha passat? Què s’ha fet? On han estat les polítiques d’igualtat? Perquè, clar, resulta 
que no som l’únic grup que ha presentat mocions respecte aquest tema, des de 
l’oposició. Però a l’hora de la veritat no tenim noticies, no tenim novetats. Aquest 
diputat no ha estat convocat mai a cap espai de debat sobre polítiques públiques, 
gènere i tot el que té a veure amb la igualtat dins d’aquesta institució. Mai, en tres 
anys i mig. I avui ens porta aquesta proposta, que amés és plenament organitzativa, 
sense un full de ruta de cap a on anirem, si en aquests sis meses tenim la intenció 
realment d’arribar a algun objectiu. Clar, amb això el que ens provoca és que 
nosaltres no podem avalar aquesta gestió. El canvi organitzatiu pot ser més útil o 
menys i per tant no ens hi posem en el fons d’aquesta proposta organitzativa però sí 
que ens posem, i per això ens abstindrem, en la política de no fer res, de no 
convocar, de no entendre-ho com un tema estratègia que ha tingut la diputació durant 
aquests anys, com a mínim pel que fa a la part política, que és una part essencial de 
qualsevol institució. 
El diputat senyor Pere Maluquer respon: evidentment li dic que mirem cap endavant 
perquè pensem que hi ha coses que es poden millorar. Ara bé, jo li vull recordar que 
aquesta Diputació, a diferència d’altres organismes, doncs té un Pla d’Igualtat, no? I 
aquests Pla d’Igualtat s’ha complert en algunes parts i en altres potser no tant. Però 
precisament, d’alguna manera, per poder seguir incidint més en tota aquella cosa que 
és la cultura del foment de la igualtat: la imatge, llenguatge i comunicació. El tema de 
representació d’homes i dones en l’organització, en la retribució, perquè no hi hagi 
diferencies, en la formació i salut en el treball, i en la conciliació amb la vida personal, 
familiar i laboral, els assetjaments sexuals. Tot això ho hem tingut en compte en totes 
les polítiques i en totes les accions que s’han enredat al llarg d’aquest temps. No s’ha 
fet d’una manera, si vostè vol, tan formal com es podria, si no que s’ha fet d’aquesta 
manera. També li dic que tampoc hi ha hagut una conflictivitat en temes per exemple 
d’assetjament sexual a la casa. Ni hi ha hagut problemes de discriminar per rol de 
gènere o a les retribucions. O en tot cas miri la composició de l’equip directiu del 
funcionariat, qui ocupa les màximes responsabilitats i veurà que això es compleix 
bastant bé. I aleshores sí que cal el que dèiem, actualitzar aquest pla d’igualtat, 
actualitzar l’ordre que el segueix, perquè d’alguna manera poguéssim a més de dir 
que no hi ha conflictivitat, doncs fer més coses, que ja havia anomenat fa un moment i 
de manera més sistemàtica. Res més. 
El diputat senyor Salellas pren la paraula i manifesta: No, senyor Maluquer, dir que no 
hi ha hagut conflictivitat. Dir que no hi ha hagut casos, diguéssim, de discriminació, 
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com ha dit vostè, de gènere dins d’aquesta institució en els últims quatre anys, em 
sembla que és el més esbojarrat que he sentir a dir en una institució pública en els 
últims temps. Perquè vindria a dir vostè que aquí com els únics que tenim la sort, no 
sabem exactament per què, que la discriminació de gènere no existeix, que no es 
produeix en les relacions del dia a dia entre homes i dones, quan bé sabem, o bé 
hauríem de saber, que això és una realitat. I malauradament que hi hagin casos per 
escrit o no, denuncies formals o informals, hi ha casos de discriminació de gènere a 
tot arreu. I només faria falta que es digués en aquest plenari, que és un tema del qual 
hem parlat poc precisament, per veure quantes dones i quants homes som. 
El diputat senyor Pere Maluquer respon: jo només li puc dir que, vostè no ha citat cap 
cas concret i per tant jo d’alguna manera si vol entrem en el detall, però jo no vull ser 
esbojarrat en absolut, respecto el seu punt de vista, no he volgut dir-li que ho fem tot 
bé ni que no existeixin problemes que d’alguna manera no hem pogut aflorar, però 
estem vigilant. I a mi em consta des del departament de recursos humans i en les 
reunions de la junta de personal, amb el comitè d’empreses, tots aquests temes 
també els hem tractat. I per tant sí que hi ha una resposta i una preocupació per 
complir aquest pla d’igualtat que tenim aprovat en aquesta casa. I per altra banda 
doncs, home, no ser què més dir-li però si que li demanaria un vot de confiança cap a 
aquesta actualització del pla d’igualtat de la casa amb aquesta nova actualització a la 
comissió de seguiment del pla d’igualtat per intentar, doncs, poder palejar aquests 
problemes d’una manera més efectiva que ara és el futur. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
14. PLE120/000094/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Secretaria General (005): Modificació de la denominació del Centre Gestor 
Arxiu. (Exp. 2018/8982) 

 
En els acords d’aprovació del cartipàs de la corporació, sessió plenària extraordinària 
i urgent de 15 de juliol de 2015, es va aprovar la creació, entre d'altres, de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda que incloïa els serveis 
de Secretaria general, Serveis jurídics, Arxiu General, Contractació, Recursos 
Humans, Promoció econòmica, Serveis Interns, Unitat de Gestió de la Informació, 
Intervenció, Tresoreria, Patrimoni, Xaloc i Diplab.  
 
Amb anterioritat, el Ple de la Diputació de 18 de desembre de 2012 va aprovar 
inicialment el Reglament del Sistema d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació 
de Girona i, en sessió plenària de 18 de juny de 2013 el va aprovar definitivament. 
 
Aquest reglament defineix les funcions i àmbits d’actuació del Servei d’Arxius i Gestió 
de Documents com el conjunt de criteris, directrius, procediments, centres d’arxiu i 
recursos, amb unitat conceptual i funcional, que garanteixen el compliment de les 
exigències legals en matèria de gestió de documents, tractament arxivístic, custòdia i 
accés dels documents, des de la seva producció o recepció fins a la seva eliminació o 
conservació permanent.  
 
Ho fa amb la documentació produïda per la Diputació i, també, amb la produïda pels 
organismes autònoms, patronats, fundacions i altres entitats empresarials creades per 
la Diputació i les societats mercantils amb capital íntegrament o majoritàriament de la 
Diputació. Per tant, l’Arxiu General (administratiu i històric) és un dels centres d’arxiu 
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de la Diputació de Diputació de Girona, en canvi el Servei d’Arxius i Gestió de 
Documents engloba altres centres d’arxiu i altres funcions, especialment, al voltant de 
la definició del Sistema de Gestió Documental, del Patrimoni Documental, de 
l’assistència als municipis, etc. d’acord amb la Llei 10/2001, d’arxius i documents 
modificada per la 20/2015, d’arxius i gestió de documents.  
 
L’acord d’aprovació d’aquest reglament també recull en el punt quart anomenar a 
partir de l’any 2013 el fins aleshores centre gestor del pressupost Arxiu General com 
a Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona. Per tal de 
mantenir la coherència amb l’acord d’aprovació del Reglament del Sistema d’Arxius i 
Gestió de Documents on es defineixen les funcions i àmbit d’actuació del Servei 
d’Arxius i Gestió de Documents caldria utilitzar aquest nom en tots els àmbits de 
l’Administració de la Diputació de Girona.  
 
Posteriorment i per acord del ple, en sessió extraordinària de data 15 de novembre de 
2016, es va adoptar l’acord d’anomenar el centre gestor Arxiu General com a Servei 
d’Arxius i Gestió de Documents en tots els àmbits de l’Administració de la Diputació 
de Girona i a qualsevol instrument de gestió i organització de la Diputació de Girona, 
és a dir: al pressupost, a recursos humans, a secretaria, al cartipàs, als programes 
informàtics, a les pàgines web, a les publicacions, etc. 
 
Tot i així, a la sessió extraordinària del ple corporatiu de data 7 d’agost de 2018, per 
la qual es va aprovar la modificació del cartipàs de la Diputació, el centre gestor Arxiu 
figura anomenat com a “Arxiu i gestió documental” i no com a “Servei d’Arxius i Gestió 
de Documents”. 
 
S’ha produït, per tant, un error en la transcripció en la denominació del centre gestor 
Arxiu, el qual de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, cal esmenar 
mitjançant el corresponent acord de rectificació. 
 
Pels expressats motius i previ dictamen favorable, la corporació, a proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Modificar els termes adoptats a la sessió extraordinària del ple de 
modificació del cartipàs de la Diputació de data 7 d’agost de 2018, referits, en aquest 
cas, al canvi de denominació del centre gestor Arxiu, en el sentit de modificar la 
denominació del servei en tots els passatges en què surt anomenat, passant a 
anomenar-se “Servei d’Arxius i Gestió de Documents”, en lloc de la denominació 
“Arxiu i gestió documental” que figura al referit acord. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a tots els Caps de Servei de la Diputació de Girona 
per tal de fer-lo efectiu en tots els àmbits de l’Administració de la Diputació. 
 
15. PLE120/000104/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

XALOC: Aprovació de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació de Xaloc 

 
“Antecedents 
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Primer. l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic la gestió dels quals han estat delegats a la Diputació de Girona  va ésser 
aprovada pel Ple de la Diputació, en sessió de 23 de maig de 2006. Posteriorment, en 
data 21 de novembre de 2008, el Ple de la Diputació va aprovar definitivament la 
modificació del text de l’ordenança esmentada. Aquest text ha estat objecte de 
successives modificacions operades amb efectes per als exercicis posteriors fins 
l’actualitat. 
 
Segon. Pel que a les modificacions esmentades anteriorment, concretament pel que 
fa a la modificació del Títol IV, Capítol II, Secció 6, relativa als crèdits incobrables, el 
21 d’octubre de 2014 es va procedir a realitzar una modificació important en relació 
amb aquesta secció, modificació que es va publicar al BOP núm. 10, de 16 de gener 
de 2015. 
 
En aquell moment ja s’havia posat de manifest, en atenció a l’evolució del 
procediment de constrenyiment i en virtut del principi de proporcionalitat i eficàcia, la 
necessitat d’una regulació exhaustiva per a la seva determinació, tenint en compte a 
més, les característiques de cada Ens creditor i partint de la base en molts casos de 
la possibilitat o no, de fer efectiu l’embargament de determinats béns. En aquest 
sentit, es modifiquen els requisits adaptant-los a la informació actual que tenim, a fi i 
efecte de no haver de suportar determinades diligències innecessàries atès que es 
coneix des de l’inici la possibilitat de procedir a l‘embargament de vehicles sense que 
sigui necessari per a cada expedient recavar aquesta informació per part del 
Departament d’executiva, així com de no incórrer en determinades despeses quan 
aquestes difícilment es podran recuperar. Modificació alhora, que va significar 
l’aprovació per part del Consell Rector de XALOC dels criteris que han de regir per a 
la pràctica dels embargaments i  aplicació dels principis de proporcionalitat i eficiència 
en el marc del procediment de constrenyiment. 
 
Des de llavors fins ara, s’ha posat de manifest que en molts dels expedients 
executius, seguint l’ordre d’embargament de l’article 169 de la Llei 58/2003, de   17 de 
desembre, General tributària, s’acaba procedint a l’embargament de les finques 
propietat dels deutors, atès els criteris que regeixen per a la determinació de crèdit 
incobrable. 
 
Concretament, de la redacció actual de l’article 94, per a la determinació de crèdit 
incobrables per deutes acumulats per import igual o superior a 300€ s’ haurà 
d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom del deutor en el Servei d’Índex Central 
dels Registres de la Propietat. Pel cas que figuri algun bé immoble inscrit, i malgrat 
consti l’anotació d’embargament al registre de la propietat, haurà de constar diligència 
expedida pel responsable del departament d’executiva de XALOC que acrediti, en el 
seu cas, que es donen els supòsits per no procedir a l’alienació del bé embargat de 
conformitat amb els criteris que aprovats pel Consell Rector pel desenvolupament 
dels requisits que han de regir per a l’aplicació del principi de proporcionalitat i 
eficàcia. Pel cas que figuri algun bé immoble inscrit, no caldrà que consti l’anotació 
d’embargament al registre de la propietat, quan aquesta no resulti procedent de 
l’estudi previ de les càrregues amb caràcter preferent vigents inscrites, de conformitat 
amb els criteris que aprovats pel Consell Rector pel desenvolupament dels requisits 
que han de regir per a l’aplicació del principi de proporcionalitat i eficàcia. 
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De la regulació anterior es desprèn que sempre que no s’hagi pogut embargar el 
deute, pels mitjans d’execució anteriors, es procedirà a l’embargament del bé/ns 
immoble/s si el deute és igual o superior a 300€.  
 
A banda de la possibilitat o no, d’alienació del bé embargat (segons es regula en els 
criteris que han de regir per a la pràctica dels embargaments) i de les costes que 
aquest embargament representa pel deutor i l’administració (tot i la repercussió 
d’aquestes), és necessari plantejar-se si aquest embargament guarda o no directa 
proporció amb el deute contret. En un deute de 300€, les costes pressupostades 
relatives als honoraris del registre de la propietat per procedir a l’anotació de 
l’embargament del bé, estan calculades igualment en 300€. És a dir, estaríem 
duplicant l’import del deute del principal en atenció a les despeses derivades de 
l’anotació preventiva d’embargament, quan l’article 169.5 de la LGT estableix que: 
“No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes ni 
aquellos otros respecto de los que se presuma que el coste de su realización pudiera 
exceder del importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación” 
 
Arribats a aquí, per part de l’Àrea de gestió i recaptació de l’Organisme, s’ha procedit 
a fer un estudi comparatiu dels requisits regulats en les Ordenances generals de 
gestió i recaptació dels Organismes de recaptació de la resta de Diputacions en 
l’àmbit de la comunitat de Catalunya per a la determinació de crèdit incobrable.  
 
Les conclusions a les que es pot arribar del resultat d’aquest estudi comparatiu és 
que existeix certa disparitat de criteris en funció de cada administració. En algun cas, 
com és l’Organisme de recaptació de la Diputació de Barcelona (ORGT), només per a 
deutes iguals o superiors a 1000€ caldrà l’anotació preventiva d’embargament per a 
determinar el deute incobrable, i d’altres ( Diputació de Lleida) que serà el Tresorer o 
persona responsable qui acabarà determinant, segons l’expedient concret, sobre la 
necessitat o no d’anotar l’embargament preventiu del bé immoble de titularitat del 
deutor. 
 
De l’exposat, en virtut del principi de proporcionalitat i eficàcia, es considera necessari 
d’una banda, modificar els trams establerts als articles 94 i ss de l’Ordenança General 
de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha 
estat delegada a la Diputació de Girona i, d’altra, canviar la sistemàtica i tècnica 
legislativa a l’hora de regular els supòsits. Amb aquest darrer canvi es pretén 
simplificar els requisits per a la determinació del crèdit incobrable i millorar 
considerablement la seva tramitació administrativa.   
 
Tercer. La darrera modificació operada en la Ordenança General de Gestió aprovada 
pel Ple de la Diputació en data 23 de gener de 2018 (BOP núm.73, de 16 d’abril de 
2018) va modificar l’article 65.4 relatiu als fraccionaments, sense interessos, dels 
tributs de caràcter periòdic. En la nova redacció donada, es va modificar la redacció 
del primer paràgraf de l’apartat quart d’aquest article amb la sort que en la nova 
redacció de forma errònia es va ometre el següent “Això no obstant, aquesta previsió 
no és aplicable respecte dels tributs que tinguin aprovat el calendari de cobrament en 
període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs”. 
La redacció va ser la següent: 
“D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es pot concedir 
el fraccionament dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, sense 
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interessos de demora, de conformitat amb el que disposin les ordenances fiscals 
municipals corresponents. Quan l’ordenança fiscal no estableixi les condicions i 
terminis específics, amb caràcter general, s’aplicarà el fraccionament:  
- En dos terminis del 50%.  
- D’ofici als diferents conceptes tributaris que estableixen les ordenances municipals, 
respecte de tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 euros, 
sempre que el pagament d’aquests estigui domiciliat. 
(...) 
(...) 
(...) 
(...)” 
Quan hauria d’haver estat: 
 “ D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es pot concedir 
el fraccionament dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, sense 
interessos de demora, de conformitat amb el que disposin les ordenances fiscals 
municipals corresponents. Quan l’ordenança fiscal no estableixi les condicions i 
terminis específics, amb caràcter general, s’aplicarà el fraccionament:  
- En dos terminis del 50%.  
- D’ofici als diferents conceptes tributaris que estableixen les ordenances municipals, 
respecte de tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 euros, 
sempre que el pagament d’aquests estigui domiciliat. 
Això no obstant, aquesta previsió no és aplicable respecte dels tributs que tinguin 
aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos 
de l’any en curs. 
(...) 
(...) 
(...) 
(...)” 
Aquesta omissió no ha tingut cap tipus de repercussió a la pràctica, i això perquè els 
municipis que tenen aprovat en la seva ordenança fiscal del tribut o General de gestió 
i recaptació el fraccionament, no hi ha cap que l’estableixi respecte del tribut que el 
seu calendari fiscal, en el 2018,  estigué establert en els darrers quatre mesos de 
l’any en curs. Això no obstant, es considera convenient tornar a reposar-lo, per si fos 
el cas, que en anys venidors es pogués donar la situació. 
 
Quart. Actualment, l’apartat tercer de l’article 18 de l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació, que regula el calendari fiscal, indica que aquest es publicarà al 
tauler d’edictes dels serveis centrals de XALOC, al tauler d’anuncis de la seu 
electrònica de XALOC i al tauler d’edictes de l’ajuntament corresponent.  
Tanmateix, l’apartat segon de l’article 19 de l’esmentat text, que regula l’exposició 
pública dels padrons dels tributs de caràcter periòdic, estableix,  d’igual forma, que 
l’anunci d’exposició pública dels padrons es publicaran  al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’edictes dels serveis centrals de XALOC i al tauler d’anuncis de la 
seu electrònica de XALOC i al tauler d’edictes del municipi corresponent. 
Pel que fa a la normativa estatal, el Reglament general de recaptació, aprovat per RD 
939/2005, de 29 de juliol, estableix en el seu article 24 que els corresponents edictes 
dels anuncis de cobrança  es publicaran en el butlletí oficial que correspongui i en les 
oficines dels ajuntaments afectats. Aquests edictes podran divulgar-se pels mitjans de 
comunicació que es considerin adequats. 
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Quan el reglament estableix que l’edicte s’haurà de publicar a les oficines dels 
ajuntaments, s’ha d’entendre que aquesta regulació respon al fet que és l’Ajuntament 
qui està exercint directament la competència de la gestió tributària i de recaptació dels 
tributs, respecte dels quals, està aprovant el corresponent anunci de cobrança, i és 
per aquest motiu, que cal publicar-lo a l’oficina municipal.  
A fi efecte d’evitar tràmits administratius, que en cap cas minoren els drets dels 
administrats en relació, considerant la realitat actual en la què la informació als 
administrats difícilment els arriba gràcies a  les publicacions en els taulers d’anuncis 
dels Ajuntaments, en el cas de la delegació dels tributs per part de l’Entitat local a la 
Diputació, es considera que la publicació es pot realitzar únicament en el tauler 
d’edictes dels serveis centrals de XALOC i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de 
XALOC, i suprimir la publicació dels edictes en els taulers d’anuncis dels municipis 
corresponents.  
 
Cinquè. Finalment, es proposa una modificació provocada per la sentència del 
Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, en relació amb l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquesta sentència va 
determinar la nul·litat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del RD Legislatiu 2/2004, 
però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència 
d’increment de valor. Així mateix, en aquesta sentència es va manifestar que l’impost 
és constitucional quan si que existeixi increment de valor, i que la determinació de 
l’existència o no d’increment de valor només la pot establir el legislador.  
 
Davant la inactivitat del legislador, que després d’haver passat més d’un any des de la 
data de la sentència del Tribunal Constitucional, encara no ha modificat el RD 
Legislatiu 2/2004 en el sentit de determinar com s’ha d’acreditar la existència o 
inexistència d’increment de valor en les transmissions de béns immobles a efectes de 
l’impost, les administracions competents per a gestionar-lo van adoptar criteris 
dispars. Algunes d’aquestes administracions van deixar de liquidar, d’altres liquidaven 
igualment i revisaven posteriorment les circumstàncies de cada cas si s’impugnaven 
aquestes liquidacions, i d’altres suspenien les resolucions dels recursos interposats 
en via administrativa fins la modificació legislativa del RD Legislatiu 2/2004. XALOC 
va adoptar aquest darrer criteri, en base al principi d’eficàcia i en base  a les 
sentències dictades pels Jutjats contenciosos administratius de Girona i del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que consideraven que no es podia liquidar fins que 
no es realitzés la modificació legislativa.    
 
Finalment, el 9 de juliol de 2018, el Tribunal Suprem ha dictat sentència en recurs de 
cassació, per unificar els criteris dispars que havien adoptat els diferents Tribunals 
Superiors de Justícia. Aquesta sentència contradiu la postura del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, i estableix que per a determinar, en les transmissions inter 
vivos oneroses, si ha existit o no increment de valor només cal que el contribuent ho 
demostri de forma indiciària, com per exemple amb l’aportació de les escriptures de 
compra venda de l’adquisició i de la transmissió del terreny. En tot cas, si 
l’administració considera que malgrat el que consti a les escriptures si que hi ha hagut 
increment de valor, haurà de realitzar una taxació que contradigui la prova aportada 
per l’interessat.    
 
D’acord amb aquest criteri del Tribunal Suprem, i mentre el legislador no es pronunciï, 
es considera necessari regular la forma de gestionar l’impost, en les transmissions 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           91 
 

 

inter vivos oneroses, incorporant la necessitat d’aportació de les escriptures de 
compravenda per a poder determinar de forma indiciària l’existència o inexistència 
d’increment de valor, sense perjudici de la possibilitat de que, quan es consideri 
convenient per part del personal tècnic qualificat de l’Organisme, es pugui realitzar 
taxació als efectes de confirmar la inexistència d’increment de valor o provar que ha 
existit aquest increment, als efectes de poder liquidar l’impost.  
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’aprovació d’ordenances generals de gestió, recaptació i inspecció, com a 
exercici de la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està 
prevista a l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, els articles 11, 12 i 15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la 
Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
 
Segon. L’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLg 
2/2004, de 5 de març), determina que el procediment per a la modificació de 
l’ordenança fiscal ha de seguir els mateixos tràmits que els previstos per a la seva 
aprovació, això és, aprovació provisional, termini d’informació pública, resolució 
d’al·legacions (si correspon) i aprovació definitiva, i publicació al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’òrgan competent per a l’aprovació i modificació de l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació de XALOC és el Ple de la Diputació de Girona, de 
conformitat amb el que preveuen l’article 33 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 9.9 dels Estatuts de XALOC, a proposta formulada pel 
Consell Rector de XALOC. 
 
Quart. De conformitat amb l’article 18.l) dels Estatuts de XALOC, correspon a la 
Gerència de l’organisme autònom col·laborar amb el President en la convocatòria i 
fixació de l’ordre del dia de les sessions del Consell Rector. 
 
En virtut de l’anterior, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració 
i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació dels articles, 94, 65.4, 
paràgraf primer, 18.3, 19.2 i 23.1, 2 i 3 de  l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Girona, que queden redactats en els següents termes: 
 
“Article 94. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits 
incobrables 
1. Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat procedimental amb el 
d’eficàcia administrativa, s’estableixen els requisits i les condicions que, amb caràcter 
general, hauran de verificar-se prèviament a la proposta de declaració de crèdits 
incobrables.  
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2. Les actuacions a realitzar seran diferents en funció dels imports i les 
característiques del deute. La justificació de les actuacions realitzades consistirà en la 
generació d’un document per a cada expedient en suport informàtic extret de 
l’aplicatiu informàtic utilitzat per a la gestió de la recaptació executiva que conté el 
conjunt d’operacions i dates en les que aquestes s’han efectuat. 
3.- Quan el deute sigui tributari o d’altres ingressos de dret públic, excepte multes i 
sancions no tributàries, es distingeixen els següents supòsits : 

3.1. Expedients per deutes acumulats d’import inferior 150 euros.  
Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable quan s’hagin realitzat 
les següents actuacions a l’expedient executiu amb resultat negatiu: 

3.1.1. l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries. 
3.2. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 150 euros i 
inferior a 1.000 euros.  
Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable quan s’hagin realitzat 
les següents actuacions a l’expedient executiu amb resultat negatiu: 
3.2.1. L’embargament de fons a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries. 
3.2.2. L’embargament de devolucions tributàries a practicar per l’AEAT.         
3.2.3. L’embargament, de sous, salaris i pensions sempre i quan el deutor 
sigui persona física. 
3.2.4. L’embargament de vehicles de tracció mecànica. 
Si la consulta a la Direcció General de Trànsit és positiva es formularà 
igualment proposta de crèdit incobrable: 
- Quan l’Ens creditor no disposi de dipòsit municipal o lloc habilitat per 
dipositar i custodiar el vehicle embargat. 
- Si consta a l’expedient diligència del responsable del departament 
d’executiva conforme: 
1.- El cost de realització del vehicle serà previsiblement superior a l’import que 
es podria obtenir amb la seva alienació. Import que es calcularà en atenció al 
que disposa l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, vigent al moment 
de la declaració, per la que s’aproven els preus mitjos de venta dels 
automòbils de turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i embarcacions 
d’esbarjo, aplicables en la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost 
especial sobre determinats mitjans de transport.    
2.- Existeixen anotacions d’embargament i de precinte com a conseqüència de 
procediments executius d’altres Organismes de recaptació 
3.3. Expedients per deutes acumulats d’import  igual o superior a 1.000 euros i 
inferior a 3.000 euros.  
Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable quan s’hagin realitzat 
les següents actuacions a l’expedient executiu amb resultat negatiu: 
3.3.1. L’embargament de fons a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries. 
3.3.2. L’embargament de devolucions tributàries a practicar per l’AEAT. 
3.3.3. L’embargament, de sous, salaris i pensions sempre i quan el deutor 
sigui persona física. 
3.3.4. L’embargament de vehicles de tracció mecànica. 
Si la consulta a la Direcció General de Trànsit és positiva es formularà 
igualment proposta de crèdit incobrable: 
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- Quan l’Ens creditor no disposi de dipòsit municipal o lloc habilitat per 
dipositar i custodiar el vehicle embargat. 
- Si consta a l’expedient diligència del responsable del departament 
d’executiva conforme: 
1.- El cost de realització del vehicle serà previsiblement superior a l’import que 
es podria obtenir amb la seva alienació. Import que es calcularà en atenció al 
que disposa l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, vigent al moment 
de la declaració, per la que s’aproven els preus mitjos de venta dels 
automòbils de turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i embarcacions 
d’esbarjo, aplicables en la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost 
especial sobre determinats mitjans de transport.    
2.- Existeixen anotacions d’embargament i de precinte com a conseqüència de 
procediments executius d’altres Organismes de recaptació 
3.3.5. L’embargament de béns immobles. 
Si la consulta al Servei d’Índex central és negativa però resulta positiva a la 
Direcció General de Cadastre es formularà igualment proposta de declaració 
de crèdit incobrable si consta a l’expedient diligència del responsable del 
departament d’executiva conforme existeix una discrepància entre les dades 
inscrites al Registre de la Propietat i el Cadastre que impossibiliten la 
realització de l’anotació preventiva d’embargament 
Si la consulta al Servei d’Índex Central dels Registres de la Propietat és 
positiva es formularà igualment proposta de declaració de crèdit incobrable, 
seguint els criteris aprovats pel Consell Rector pel desenvolupament dels 
requisits que han de regir per a l’aplicació del principi de proporcionalitat i 
eficàcia, si consta a l’expedient: 

-Diligència del responsable del departament d’executiva que acredita que, 
de l’estudi previ de les càrregues vigents inscrites amb caràcter preferent, 
no resulta procedent l’anotació preventiva d’embargament.  
-Diligència del responsable del departament d’executiva que acredita, 
malgrat l’existència de l’anotació preventiva d’embargament, que es donen 
els supòsits per no procedir a l’alienació del bé embargat. 

3.4. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 3.000 euros. 
Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable quan s’hagin realitzat 
a l’expedient executiu amb resultat negatiu les següents actuacions : 

-Totes les descrites a l’apartat 3.3 
-  Les derivades de la informació facilitada pel Registre Mercantil quan el 
deutor sigui persona jurídica. 

4. Quan el deute sigui per multes o sancions no tributàries es distingeixen els 
següents supòsits : 
4.1. Expedients per deutes acumulats d’import inferior a 300 euros.  
Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable quan s’hagin realitzat 
les següents actuacions a l’expedient executiu amb resultat negatiu: 
3.1.1. l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries. 
4.2. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 300 euros i 
inferior a 6.000 euros.  
Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable quan s’hagin realitzat 
les següents actuacions a l’expedient executiu amb resultat negatiu: 
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4.2.1. L’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries. 
4.2.2. L’embargament de devolucions tributàries a practicar per l’AEAT. 
4.2.3. L’embargament, de sous, salaris i pensions sempre i quan el deutor 
sigui persona física i sigui possible obtenir informació per procedir a 
l’embargament.  
4.2.4. L’embargament de vehicles de tracció mecànica.  
Si la consulta a la Direcció General de Trànsit és positiva es formularà 
igualment proposta de crèdit incobrable: 
- Quan l’Ens creditor no disposi de dipòsit municipal o lloc habilitat per 
dipositar i custodiar el vehicle embargat. 
- Si consta a l’expedient diligència del responsable del departament 
d’executiva conforme: 
1.-  El cost de realització del vehicle serà previsiblement superior a l’import 
que es podria obtenir amb la seva alienació. Import que es calcularà en 
atenció al que disposa l’Ordre del Ministeri d’hisenda i funció pública, vigent al 
moment de la declaració, per la que s’aproven els preus mitjos de venta dels 
automòbils de turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i embarcacions 
d’esbarjo, aplicables en la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost 
especial sobre determinats mitjans de transport. 
4.3.  Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 6.000 euros.  
Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable quan s’hagin realitzat 
les següents actuacions a l’expedient executiu amb resultat negatiu: 
4.3.1. L’embargament de fons a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries. 
4.3.2. L’embargament de devolucions tributàries a practicar per l’AEAT. 
4.3.3. L’embargament, de sous, salaris i pensions sempre i quan el deutor 
sigui persona física i sigui possible obtenir informació per procedir a 
l’embargament. 
4.3.4. L’embargament de vehicles de tracció mecànica. 
Si la consulta a la Direcció General de Trànsit és positiva es formularà 
igualment proposta de crèdit incobrable: 
- Quan l’Ens creditor no disposi de dipòsit municipal o lloc habilitat per 
dipositar i custodiar el vehicle embargat.  
- Si consta a l’expedient diligència del responsable del departament 
d’executiva conforme: 
1.- El cost de realització del vehicle serà previsiblement superior a l’import que 
es podria obtenir amb la seva alienació. Import que es calcularà en atenció al 
que disposa l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, vigent al moment 
de la declaració, per la que s’aproven els preus mitjos de venta dels 
automòbils de turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i embarcacions 
d’esbarjo, aplicables en la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost 
especial sobre determinats mitjans de transport. 
4.3.5. L’embargament de béns immobles. 
Si la consulta al Servei d’Índex central és negativa però resulta positiva a la 
Direcció General de Cadastre es formularà igualment proposta de declaració 
de crèdit incobrable si consta a l’expedient diligència del responsable del 
departament d’executiva conforme existeix una discrepància entre les dades 
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inscrites al Registre de la Propietat i el Cadastre que impossibiliten la 
realització de l’anotació preventiva d’embargament 
Si la consulta al Servei d’Índex Central dels Registres de la Propietat és 
positiva es formularà igualment proposta de declaració de crèdit incobrable, 
seguint els criteris aprovats pel Consell Rector pel desenvolupament dels 
requisits que han de regir per a l’aplicació del principi de proporcionalitat i 
eficàcia, si a l’expedient consta: 

-Diligència del responsable del departament d’executiva que acredita que, 
de l’estudi previ de les càrregues vigents inscrites amb caràcter preferent, 
no resulta procedent l’anotació preventiva d’embargament.  
-Diligència del responsable del departament d’executiva que acredita, 
malgrat l’existència de l’anotació preventiva d’embargament, que es donen 
els supòsits per no procedir a l’alienació del bé embargat 

Article 65. Domiciliació bancària 
1.(...) 
2.(...) 
3.(...) 
4.- D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es pot 
concedir el fraccionament dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, 
sense interessos de demora, de conformitat amb el que disposin les ordenances 
fiscals municipals corresponents. Quan l’ordenança fiscal no estableixi les condicions 
i terminis específics, amb caràcter general, s’aplicarà el fraccionament:  
- En dos terminis del 50%.  
- D’ofici als diferents conceptes tributaris que estableixen les ordenances municipals, 
respecte de tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 euros, 
sempre que el pagament d’aquests estigui domiciliat. 
Això no obstant, aquesta previsió no és aplicable respecte dels tributs que tinguin 
aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos 
de l’any en curs. 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
5.(...) 
6.(...)” 
Article 18. Calendari fiscal 
1.(...) 
2.(...) 
3. El calendari fiscal es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes 
dels serveis centrals de XALOC i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de XALOC. 
Article 19. Exposició pública de padrons 
1.(...) 
2. Els padrons s’exposen al públic a través d’un anunci publicat al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’edictes dels serveis centrals de XALOC i al tauler d’anuncis de la 
seu electrònica de XALOC. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons 
establert en l’apartat anterior, el sistema informàtic expedeix el corresponent certificat 
electrònic acreditatiu de l’efectivitat temporal del termini d’exposició pública dels 
padrons i signat mitjançant l’aplicació corporativa. Aquest certificat es custodiarà 
permanentment, de manera electrònica. 
3.(...) 
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4.(...) 
Article 23. Gestió per autoliquidació  
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per al subjecte passiu de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan s’hagin delegat les 
competències de gestió de l’esmentat impost en la Diputació de Girona. 
L’autoliquidació s’ha de presentar i l’ingrés de la quota s’ha de realitzar en els terminis 
següents, comptats des de la data en què es produeix l’acreditació del tribut:  
a) Quan es tracta d’actes “inter vivos”, el termini de presentació és de trenta dies 
hàbils. El termini de pagament de l’autoliquidació en via voluntària finalitza també al 
cap de 30 dies hàbils des de l’endemà de ladata de transmissió.  
b) Quan es tracta d’actes per causa de mort, el termini és de sis mesos, prorrogables 
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. El termini de pagament de 
l’autoliquidació en via voluntària finalitza també al cap de sis mesos des de l’endemà 
de la data de transmissió, o al cap d’un anyen cas que s’hagi concedit la pròrroga.  
2. ( derogat) 
3. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica, en els supòsits de noves adquisicions, 
quan els ajuntaments titulars del tribut n’hagin delegat les competències de la gestió 
en la Diputació de Girona, s’exigeix per autoliquidació, que s’ha de formalitzar a les 
oficines de XALOC. Formalitzada l’autoliquidació, si l’ordenança fiscal municipal 
corresponent no estableix cap termini de pagament en voluntària, aquest serà 
l’establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Per 
matricular el vehicle, segons disposa el Reglament general de vehicles, és 
imprescindible haver formalitzat i pagat l’autoliquidació.  
4. (...) 
5. ( derogat) 
6. (...) 
7. (...) ” 
 
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord i les modificacions 
efectuades en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC durant 
un termini de trenta (30) dies, mitjançant l’exposició al tauler d’anuncis de l’organisme 
autònom i la inserció al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Les modificacions 
s’entendran aprovades definitivament si en aquest termini no es formulen 
reclamacions ni al·legacions. 
 
Tercer. PUBLICAR el text íntegre de les modificacions de l’ordenança al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, una vegada s’hagi produït la seva aprovació 
definitiva, i inserir-ne una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El president senyor Miquel Noguer manifesta que el punt quinzè és l’aprovació de la 
modificació de l’ordenança general de gestió, d’inspecció i recaptació de Xaloc. Té la 
paraula el diputat senyor Jordi Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps pren la paraula i comenta que el que anem a aprovar 
és el punt que ja havíem passat pel Consell Rector ara fa un parell de mesos, que al 
final acaba sent una modificació de diversos articles que han d’acabar portant una 
tranquil·litat de cara al contribuent, per un costat. I una mica de menys preocupació 
de cara al que és el treballador de Xaloc amb tots els processos que s’estan fent d’ara 
endavant, tal com havíem comentat.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
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16. PLE120/000105/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 

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

Taxa escombraries 
Data Plenari: 20/09/2018 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
17 de novembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 16 de març de 
2010 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU: 

Impost sobre l’Increment del Valor del Terreny de Naturalesa Urbana (IIVTNU) 
Data Plenari: 4/10/2018 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
17 de novembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 16 de març de 
2010. 
 
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU: 

Tots els ingressos de dret públic 
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AJUNTAMENT DE VILADRAU 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECTUTIU: 

IBI rústica 
IBI urbana 
Impost de Vehicles de tracció Mecànica (IVTM) 
Impost de l’Increment del Valor del Terreny de Naturalesa Urbana (IIVTNU) 
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 
Taxa pel servei de recollida d'escombraries 
Taxa cementiri 
Taxa jardineria 
Taxa per aprofitament especial i utilització del domini públic local (guals, taules i 

cadires) 
Taxa per la prestació del servei d’establiment d’una franja exterior de protecció al 

voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i de manteniment de les 
parcel·les i zones verdes 

GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I 
EXECUTIU: 

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

INSPECCIÓ: 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (IICIO) 

RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU: 
Contribucions especials 
Quotes urbanístiques 
Taxa per la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració 

municipal en activitats i instal·lacions 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (IICIO) 
Taxa pel servei d'escola bressol 

Data del Plenari: 29/10/2018 
 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ 
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU: 

Tos els ingressos de dret públic 
Data del Plenari: 25/09/2018 
 
AJUNTAMENT DE QUART 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA: 

Taxa d’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministrament d’interès general. 

Data del Plenari: 15/11/2017 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
21 de novembre de 2006 i formalitzada en conveni subscrit en data 28 de novembre 
de 2006. 
 
AJUNTAMENT DE BESALÚ 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA: 

Taxa clavegueram 
Taxa subministrament d’aigua 

Data del Plenari: 29/10/2018 
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L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
22 de setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 11 de gener de 
2010, i de la posterior ampliació de la mateixa, acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Besalú de 28 de maig de 2018 i aprovada pel Ple de Diputació de Girona en sessió 
de 17 de juliol de 2018. 
 
Donar compte que l’Ajuntament d’Esponellà, després de la seva aprovació per part 
del Ple de la Diputació el 18 de setembre de 2018 i abans de l’entrada en vigor que 
era per l’1 de gener de 2019, ha decidit revocar la delegació, en voluntària i 
executiva, segons acord de Ple de l’Ajuntament de 18 de setembre de 2018, dels 
següents conceptes: 

Impost sobre Béns Immobles Urbana 
Impost sobre Béns Immobles Rústega  
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
Impost d’Activitats Econòmiques 
Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
Taxa escombraries 

 
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb els termes que quedin concretats 
en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan 
es tracti d’una nova delegació, i de conformitat amb el que s’estableix en el Pla de 
Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals vigent 
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.” 
 
El president senyor Miquel Noguer manifesta que passaríem a l’últim punt d’aquesta 
comissió i 16 de l’ordre del dia: Acceptació de la delegació acordada per diversos 
agents de determinats ingressos de dret públic a favor de la diputació de Girona. Té la 
paraula el senyor Jordi Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps intervé i comenta que el que passem, com havia dit el 
president, l’Ajuntament de Vilanant, gestió i recaptació en període voluntari, també 
gestió i recaptació en període voluntari executiu de diversos impostos. Després 
tindríem Ajuntament de Palafrugell, recaptació en període executiu. Després tindríem, 
de tots els ingressos de dret públic, Ajuntament de Viladrau, gestió, liquidació i 
recaptació en període voluntari executiu de diversos tributs. Després tindríem el 
consell comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Quart i l’Ajuntament de Besalú.  
El diputat senyor Juli Fernández, pren la paraula i comenta que, el que vaig dir a la 
comissió, donat que jo i una part de l’Ajuntament de Palafrugell, que en el plenari vam 
desistir per coherència. Aquí faig la meva abstenció ja que, com vaig dir, això no 
impedeix que la resta del ple voti a favor de la proposta.  
El president senyor Miquel Noguer manifesta: per tant, si passéssim a la votació, 
entendríem que no hi ha cap vot en contra, una abstenció i 26 vots a favor, per tant, 
quedaria aprovada aquesta acceptació de la delegació. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC, IdS i CUP) i 1 abstenció (del 
diputat senyor Juli Fernández i Iruela) 
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COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
17. PLE120/000043/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament d'Anglès per 
la licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica i aprovar el conveni d'encàrrec de gestió. 
Exp. 2018/7989 

 
“Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 
4 de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les 
següents despeses: 
 
- Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments 
energètics municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de 
comptabilitat energètica adoptats hauran de permetre passar les dades de consums 
energètics a la Diputació de Girona en format digital, a fi de poder elaborar els 
inventaris de seguiment d’emissions, d’acord amb els compromisos del Pacte 
d’alcaldes. 

- Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de permetre 
passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en format digital, a 
fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, d’acord amb els 
compromisos del Pacte d’alcaldes. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica.  
 
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la licitació 
agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Anglès ha estat seleccionat en la convocatòria “Del Pla a 
l’Acció” d’ajuts de la Diputació de Girona als ajuntaments.  
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Vist que l’Ajuntament d’Anglès està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la 
Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la 
licitació del servei d’informació i gestió energètica . 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
 
L’article 123, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament d’Anglès per resolució de data ______________ acorda encarregar a la 
Diputació de Girona la licitació del subministrament de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament d’Anglès per la licitació 
agregada del subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i gestió 
energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS PER 
PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DEL PROGRAMA DE COMPTABILITAT I 
GESTIÓ ENERGÈTICA.  
CN/ 3812 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. Sr. ________________, en 
virtut de les facultats conferides per acord de __________________, assistit pel 
secretari general, Sr. ___________________. 
AJUNTAMENT D’ANGLÈS, amb NIF P1700800D i domicili social al Carrer d’Avall, 31, 
d’Anglès, representat per la seva alcaldessa la Il·lma. Sra. Astrid Desset Desset, 
assistida per la Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària de la Corporació. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
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seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord 
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament d’Anglès va aprovar en data __________ 
l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la licitació agregada 
del subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica 
per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni 
L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del subministrament de la 
llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica a la Diputació de Girona. 
L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
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titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció, entenent-se que qualsevol 
menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als 
anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau. 
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament. 
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor 
amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la 
participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 1.001,96 € (IVA exclòs), per 
52 pòlisses, el qual correspon al servei a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques i 
el plec de clàusules administratives particulars 
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 

- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest 
conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com 
les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses 
per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, 
i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 

CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
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comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del 
contracte per part de l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits 
que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 

TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
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El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta que si els hi sembla, 
del punt 17 al 27, que són tots dels mateixos conceptes, els faríem en una votació 
conjunta. Senyor Costabella, té la paraula. 
El diputat delegat de Medi Ambient senyor Lluís Costabella intervé i manifesta, en 
principi, la proposta al ple de l’acceptació de l’encàrrec de gestió és de diferents 
ajuntaments, per a la licitació agregada del subministrament de llicència del programa 
de comptabilitat i gestió energètica i aprovació del conveni d’un càrrec de gestió de 
l’expedient 2018/7989. Començaríem per l’Ajuntament d’Anglès, que són 52 pòlisses 
a un preu de 1.001,96 euros, seguidament hi ha l’Ajuntament de Palamós, que serien 
7.238 euros en 275 pòlisses, desprès hi ha l’Ajuntament de Salt, 5.079 euros en 141 
pòlisses, l’Ajuntament de Serinyà, amb 983,32 euros i 19 pòlisses, Vilademuls són 
1.691,74 i són 40 pòlisses, l’Ajuntament de Vilajuïga són un total de 1.020,80 amb 20 
pòlisses, al Consell Comarcal de la Selva s’aprova el conveni per encàrrec de gestió 
d’un total de 5.742,88, al Consell Comarcal de l’Empordà s’aprova la llicència per 
6.103,20, després hi ha el Consell Comarcal del Baix Empordà que serien 2.337,60 
sense IVA i 1.182,60 també sense IVA el primer any, i aquí cal destacar que hi ha un 
error tipogràfic que en el text del conveni el pacte 4rt, pàgina 40 del pre-acte, en que 
l’import de l’IVA es diu que és de 2.828.496 el primer any, ha de dir que l’import de 
l’IVA és de 2.828,496, és un error d’un punt. I això arrodonit queda en 50 cèntims. I ja, 
doncs, per acabar, hi ha l’Ajuntament de la Vall d'en Bas que són 65 pòlisses en 
1.215,18 euros. I l’Ajuntament de Girona, que són 18.367,80 amb 1.230 pòlisses. 
El president senyor Noguer pren la paraula i manifesta: som al punt 27, per tant 
entenem que són els punts que són, per tant passem a aquesta votació. 
 
S’APROVEN per unanimitat els punts 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26 i 27 de 
l’ordre del dia. 
 
18. PLE120/000049/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Palamós 
per la licitació agregada del servei d'informació i gestió energètica i 
aprovar el conveni d'encàrrec de gestió. Exp. 2018/7995 

 
“Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 
4 de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les 
següents despeses: 
-Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments energètics 

municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de comptabilitat 
energètica adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics 
a la Diputació de Girona en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de 
seguiment d’emissions, d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

-Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de 
permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en 
format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
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donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica.  
 
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la licitació 
agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex. 
 
Vist que l’Ajuntament de Palamós ha estat seleccionat en la convocatòria “Del Pla a 
l’Acció” d’ajuts de la Diputació de Girona als ajuntaments.  
 
Vist que l’Ajuntament de Palamós està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la 
Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la 
licitació del servei d’informació i gestió energètica . 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
 
L’article 123, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Palamós per resolució de data _____________ acorda encarregar a 
la Diputació de Girona la gestió de la licitació agregada del servei d’informació i gestió 
energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Palamós per la licitació 
agregada del servei d’informació i gestió energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
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de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general, 
___________________. 
AJUNTAMENT DE PALAMÓS, amb NIF P1712500F, representat per Lluis Puig i 
Martorell Alcalde de Palamós, assistit per Miguel Ángel Perezagua Roy, Secretari de 
la Corporació. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord 
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
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per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Palamós va aprovar en data 
__________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la 
licitació agregada del servei d’informació i gestió energètica per la qual cosa se 
subscriu aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni 
L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del servei d’informació i 
gestió energètica a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà 
els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció, entenent-se que qualsevol 
menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als 
anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau. 
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament. 
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor 
amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la 
participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 7.238,18 € (IVA exclòs), per 
275 pòlisses, el qual correspon al servei a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques i 
el plec de clàusules administratives particulars 
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 
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- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en 
aquest conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec 
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, 
així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de 
decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec 
de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i 
condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 

CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del 
contracte per part de l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits 
que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
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TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 

TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
19. PLE120/000050/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Salt per la 
licitació agregada del servei d'informació i gestió energètica i aprovar el 
conveni d'encàrrec de gestió. Exp. 2018/8000 

 
“Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 
4 de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les 
següents despeses: 
-Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments energètics 

municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de comptabilitat energètica 
adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de 
Girona en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

-Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de 
permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en 
format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica.  
 
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la licitació 
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agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex. 
 
Vist que l’Ajuntament de Salt ha estat seleccionat en la convocatòria “Del Pla a 
l’Acció” d’ajuts de la Diputació de Girona als ajuntaments.  
 
Vist que l’Ajuntament de Salt està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la 
Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la 
licitació del servei d’informació i gestió energètica . 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
 
L’article 123, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Salt per resolució de data ______________ acorda encarregar a la 
Diputació de Girona la gestió de la licitació agregada del servei d’informació i gestió 
energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Salt per la licitació 
agregada del servei d’informació i gestió energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE SALT PER 
PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D’INFORMACIÓ i GESTIÓ ENERGÈTICA  
CN/3814 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general, 
___________________. 
AJUNTAMENT DE SALT, amb NIF P1716400E, representat pel seu alcalde l’Il·lm. Sr. 
Jordi Viñas i Xifra, assistit per la Sra. Maria Lourdes Palomino i Pellicer, secretària de 
la Corporació. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord 
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Salt va aprovar en data __________ 
l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la licitació agregada 
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del servei d’informació i gestió energètica per la qual cosa se subscriu aquest conveni 
amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni 
L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del servei d’informació i 
gestió energètica a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà 
els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció, entenent-se que qualsevol 
menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als 
anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau. 
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament. 
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor 
amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la 
participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 5.079,62 € (IVA exclòs), per 
141 pòlisses, el qual correspon al servei a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques i 
el plec de clàusules administratives particulars 
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 

- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en 
aquest conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec 
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, 
així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de 
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decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec 
de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i 
condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 

CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del 
contracte per part de l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits 
que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
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I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 

TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
20. PLE120/000051/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Serinyà 
per la licitació agregada del servei d'informació i gestió energètica i 
aprovar el conveni d'encàrrec de gestió. Exp. 2018/8001 

 
“Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 
4 de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les 
següents despeses: 
 
-Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments energètics 

municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de comptabilitat energètica 
adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de 
Girona en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

-Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de 
permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en 
format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica.  
 
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la licitació 
agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d’un conveni de col·laboració. 
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Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex. 
 
Vist que l’Ajuntament de Serinyà ha estat seleccionat en la convocatòria “Del Pla a 
l’Acció” d’ajuts de la Diputació de Girona als ajuntaments.  
 
Vist que l’Ajuntament de Serinyà està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la 
Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la 
licitació del servei d’informació i gestió energètica . 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
 
L’article 123, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Serinyà per resolució de data _____________ acorda encarregar a 
la Diputació de Girona la gestió de la licitació agregada del servei d’informació i gestió 
energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Serinyà per la licitació 
agregada del servei d’informació i gestió energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE SERINYÀ 
PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI D’INFORMACIÓ i GESTIÓ ENERGÈTICA  
CN/3817 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general, 
___________________. 
AJUNTAMENT DE SERINYÀ, amb NIF P1720200C, representat pel seu alcalde 
l’Il·lm. Sr. Josep Antoni Ramon i Guasch, assistit per la Sra. Maria Dolors Agustí i 
Angelats, Secretària de la Corporació. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
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Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord 
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Serinyà va aprovar en data 
________________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme 
la licitació agregada del servei d’informació i gestió energètica per la qual cosa se 
subscriu aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni 
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L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del servei d’informació i 
gestió energètica a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà 
els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció, entenent-se que qualsevol 
menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als 
anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau. 
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament. 
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor 
amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la 
participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 987,32 € (IVA exclòs),per 19 
pòlisses, el qual correspon al servei a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques i 
el plec de clàusules administratives particulars 
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 

- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en 
aquest conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec 
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, 
així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de 
decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec 
de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i 
condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 
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CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del 
contracte per part de l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits 
que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 

TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
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QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
21. PLE120/000052/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de 
Vilademuls per la licitació agregada del servei d'informació i gestió 
energètica i aprovar el conveni d'encàrrec de gestió. Exp. 2018/8010 

 
“Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 
4 de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les 
següents despeses: 
-Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments energètics 

municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de comptabilitat 
energètica adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics 
a la Diputació de Girona en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de 
seguiment d’emissions, d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

-Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de 
permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en 
format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica.  
 
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la licitació 
agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex. 
 
Vist que l’Ajuntament de Vilademuls ha estat seleccionat en la convocatòria “Del Pla a 
l’Acció” d’ajuts de la Diputació de Girona als ajuntaments.  
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Vist que l’Ajuntament de Vilademuls està interessat en utilitzar els serveis que ofereix 
la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la 
licitació del servei d’informació i gestió energètica . 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
 
L’article 123, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Vilademuls per resolució de data 3 d’octubre de 2018 acorda 
encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la licitació agregada del servei 
d’informació i gestió energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Vilademuls per la licitació 
agregada del servei d’informació i gestió energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE 
VILADEMULS PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ i GESTIÓ ENERGÈTICA  
CN/3809 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general, 
___________________. 
AJUNTAMENT DE VILADEMULS, amb NIF P1723200J, representat per l’Alcalde 
l’Il·lm. Sr. Àlex Terés i Cordón, assistit pel Sr. Lluís Boet Serra, Secretari accidental de 
la Corporació. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
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Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord 
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Vilademuls va aprovar en data 3 
d’octubre de 2018 l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme 
la licitació agregada del servei d’informació i gestió energètica per la qual cosa se 
subscriu aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni 
L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del servei d’informació i 
gestió energètica a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà 
els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció, entenent-se que qualsevol 
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menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als 
anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau. 
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament. 
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor 
amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la 
participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 1.691,74 € (IVA exclòs), per 
40 pòlisses, el qual correspon al servei a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques i 
el plec de clàusules administratives particulars. 
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 

- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en 
aquest conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec 
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, 
així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de 
decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec 
de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i 
condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 

CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
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comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del 
contracte per part de l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits 
que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 

TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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22. PLE120/000053/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 
Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Vilajuïga 
per la licitació agregada del servei d'informació i gestió energètica i 
aprovar el conveni d'encàrrec de gestió. Exp. 2018/8012 

 
“Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 
4 de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les 
següents despeses: 
-Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments energètics 

municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de comptabilitat energètica 
adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de 
Girona en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

-Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de 
permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en 
format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica.  
 
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la licitació 
agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex. 
 
Vist que l’Ajuntament de Vilajuïga ha estat seleccionat en la convocatòria “Del Pla a 
l’Acció” d’ajuts de la Diputació de Girona als ajuntaments.  
 
Vist que l’Ajuntament de Vilajuïga està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la 
Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la 
licitació del servei d’informació i gestió energètica . 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
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les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
 
L’article 123, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de Vilajuïga per resolució de data ___________ acorda encarregar a la 
Diputació de Girona la gestió de la licitació agregada del servei d’informació i gestió 
energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Vilajuïga per la licitació 
agregada del servei d’informació i gestió energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA 
PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI D’INFORMACIÓ i GESTIÓ ENERGÈTICA  
CN/3821 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general, 
___________________. 
AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA, amb NIF P1723700I, representat per la seva 
alcaldessa l’Il·lma. Sra. Joana Cobo Ortiz, assistida per la Sra. Olga Serrats Juanola, 
secretària de la Corporació. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
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La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord 
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Vilajuïga va aprovar en data 
__________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la 
licitació agregada del servei d’informació i gestió energètica per la qual cosa se 
subscriu aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni 
L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del servei d’informació i 
gestió energètica a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà 
els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció, entenent-se que qualsevol 
menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als 
anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau. 
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b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament. 
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor 
amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la 
participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 1.020,87 € (IVA exclòs),per 20 
pòlisses, el qual correspon al servei a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques i 
el plec de clàusules administratives particulars 
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 

- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en 
aquest conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec 
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, 
així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de 
decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec 
de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i 
condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 

CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
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La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del 
contracte per part de l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits 
que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 

TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
23. PLE120/000047/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió del Consell Comarcal de La 
Selva per la licitació agregada del subministrament de la llicència del 
programa de comptabilitat i gestió energètica i aprovar el conveni 
d'encàrrec de gestió. Exp. 2018/8036 
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“Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 
4 de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les 
següents despeses: 
-Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments energètics 

municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de comptabilitat 
energètica adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics 
a la Diputació de Girona en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de 
seguiment d’emissions, d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

-Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de 
permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en 
format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 
Els consells comarcals de la demarcació de Girona ofereixen aquest servei als 
municipis gironins.  
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica.  
 
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la licitació 
agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex. 
 
Vist que el Consell Comarcal de La Selva està interessat en utilitzar els serveis que 
ofereix la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir 
a la licitació del servei d’informació i gestió energètica . 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
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L’article 123, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques és el Ple. 
 
El Consell Comarcal de La Selva per resolució de data 25 de setembre de 2018 
acorda encarregar a la Diputació de Girona la licitació del subministrament de la 
llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió del Consell Comarcal de La Selva per la 
licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i 
gestió energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DE LA 
SELVA PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA CONTRACTACIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DEL PROGRAMA DE 
COMPTABILITAT I GESTIÓ ENERGÈTICA 
CN/3820 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general, 
___________________. 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, amb NIF P-6700002-F, representat pel seu 
president l’Il·lm. Sr. Salvador Balliu Torroella, assistit pel Sr. Francesc Xavier 
Hernàndez Corominas, Secretari de la Corporació. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
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ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de el Consell Comarcal de la Selva, a proposta de 
la mesa de contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions 
contractades el pagarà el Consell Comarcal beneficiari directament als proveïdors, 
prèvia factura detallada d’acord amb allò establert en el contracte, i es podrà justificar 
en el marc de la convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, el Consell Comarcal de la Selva va aprovar en data 25 
de setembre de 2018 l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a 
terme la licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica per la qual cosa es subscriu aquest conveni amb 
subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- ACTUACIONS OBJECTE DEL CONVENI 
El Consell Comarcal de la Selva encarrega la gestió de la licitació agregada del 
subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica. El 
Consell Comarcal adjudicarà el contracte i farà els pagaments que d’aquest se’n 
derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal es farà 
extensible als organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots 
aquells ens de titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció, entenent-
se que qualsevol menció que es faci en el present Conveni del Consell Comarcal, es 
farà extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del 
TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions del Consell Comarcal i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà a el Consell Comarcal per al seu vistiplau. 
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b) El Consell Comarcal es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a 
través de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor del Consell Comarcal, i serà un requisit previ essencial per iniciar 
el procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a el Consell Comarcal a través de la proposta d’adjudicació de 
les empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 
d) El Consell Comarcal actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon 
l’adjudicació i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més 
favorable d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ens local la garantia definitiva, si 
s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a el Consell 
Comarcal. 
g) El Consell Comarcal designarà un responsable del contracte que actuarà com 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a el 
Consell Comarcal. El Consell Comarcal trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de 
l’òrgan competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa 
per fer front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 5.742,88 € (IVA inclòs), per 
681 pòlisses, el qual correspon al servei o subministrament a contractar, ja que, quan 
sigui el cas, caldrà determinar el cost total del servei, durant l’elaboració del Plec de 
prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars. 
A través de la signatura d’aquest conveni, el Consell Comarcal es compromet a: 

- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en 
aquest conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec 
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, 
així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de 
decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec 
de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i 
condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 

CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis al Consell Comarcal 
d’acord amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
El Consell Comarcal pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en 
compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen al Consell Comarcal com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
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La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per el Consell 
Comarcal i la Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de el Consell Comarcal i 
de la Diputació respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i 
acceptar l’encàrrec de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment 
de l’adjudicació del contracte per part de el Consell Comarcal. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de el Consell Comarcal i al President de la Diputació per la firma i presa de 
decisió dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en 
els límits que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com del Consell Comarcal. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 

TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
24. PLE120/000045/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà per la licitació agregada del subministrament de la llicència del 
programa de comptabilitat i gestió energètica i aprovar el conveni 
d'encàrrec de gestió. Exp. 2018/8032 
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“Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 
4 de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les 
següents despeses: 
-Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments energètics 

municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de comptabilitat energètica 
adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de 
Girona en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

-Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de 
permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en 
format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 
Els consells comarcals de la demarcació de Girona ofereixen aquest servei als 
municipis gironins.  
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica.  
 
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la licitació 
agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex. 
 
Vist que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà està interessat en utilitzar els serveis 
que ofereix la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per 
procedir a la licitació del servei d’informació i gestió energètica. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
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L’article 123, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques és el Ple. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà per resolució de data 25 de setembre de 2018 
acorda encarregar a la Diputació de Girona la licitació del subministrament de la 
llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per la 
licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i 
gestió energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT EMPORDÀ PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DEL PROGRAMA 
DE COMPTABILITAT I GESTIÓ ENERGÈTICA.  
CN/ 3815 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5, de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. Sr. ________________, en 
virtut de les facultats conferides per acord de __________________, assistit pel 
secretari general, Sr. ___________________. 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, amb NIF P6700008C, representat per 
la presidenta la Il·lma. Sra. Montserrat Mindan i Cortada, assistida pel Sr. Francisco 
Luis Muñoz Cameo, Secretari de la Corporació. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
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ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
Consells Comarcals encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del 
subministrament d’un programa de comptabilitat i gestió energètica, la qual cosa es 
formalitza a través del present conveni.  
El contracte serà adjudicat per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a proposta 
de la mesa de contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions 
contractades el pagarà el CCAE, beneficiari, directament als proveïdors, prèvia 
factura detallada d’acord amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar 
en el marc de la convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 

I.NORMATIVA APLICABLE  

La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat en 
data 25 de setembre de 2018 l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per 
portar a terme la licitació agregada del subministrament de la llicència del programa 
de comptabilitat per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció als 
següents. 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà encarrega la gestió de la licitació agregada del 
subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica a la 
Diputació de Girona. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà adjudicarà el contracte i 
farà els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i El Consell Comarcal de l’alt 
Empordà es farà extensible als organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, 
així com tots aquells ens de titularitat municipal que puguin ser objecte de la 
subvenció, entenent-se que qualsevol menció que es faci en el present Conveni del 
CCAE, es farà extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l'article 6 de la 
nova LCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i, de forma prèvia a la seva 
aprovació i publicació, el remetrà al CCAE per al seu vistiplau. 
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b) El Consell Comarcal de l’Alt Empordà es compromet a fer l’autorització de la 
despesa necessària, a través de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta 
autorització serà certificada pel Secretari/Interventor del CCAE, i serà un requisit previ 
essencial per iniciar el procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres al Consell Comarcal de l’Alt Empordà a través de la proposta 
d’adjudicació de les empreses per ordre decreixent, tal com estableix l'article 6 de la 
nova LCSP. 
d) El Consell Comarcal de l’Alt Empordà actua com a òrgan de contractació, i per tant 
li correspon l’adjudicació i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la 
puntuació més favorable d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria del CCAE la garantia definitiva, si 
s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació al CCAE. 
g) El Consell Comarcal de l’Alt Empordà designarà un responsable del contracte que 
actuarà com interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles 
per fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. El CCAE trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de 
l’òrgan competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa 
per fer front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 6.103,20€ (IVA inclòs), el qual 
correspon al subministrament a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques i 
el plec de clàusules administratives particulars A través de la signatura d’aquest 
conveni, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà es compromet a: 
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest 
conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 
CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis al Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà d’acord amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà pagarà les factures en el termini màxim de 
trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen al Consell Comarcal de l’Alt Empordà com a òrgan de 
contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
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La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat pel Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens del 
CCAE i de la Diputació respectivament, en tant que òrgans competents per a 
encarregar i acceptar l’encàrrec de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà 
en el moment de l’adjudicació del contracte per part del CCAE. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta la 
Presidenta del CCAE i el President de la Diputació per la firma i presa de decisió dels 
documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits que 
la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c ) Per mutu acord. 
d ) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 

TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
25. PLE120/000046/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió del Consell Comarcal del Baix 
Empordà per la licitació agregada del subministrament de la llicència del 
programa de comptabilitat i gestió energètica i aprovar el conveni 
d'encàrrec de gestió. Exp. 2018/8034 
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“Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 
4 de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les 
següents despeses: 
-Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments energètics 

municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de comptabilitat 
energètica adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics 
a la Diputació de Girona en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de 
seguiment d’emissions, d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

-Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de 
permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en 
format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 
Els consells comarcals de la demarcació de Girona ofereixen aquest servei als 
municipis gironins.  
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica.  
 
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la licitació 
agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Empordà està interessat en utilitzar els serveis 
que ofereix la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per 
procedir a la licitació del servei d’informació i gestió energètica. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
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L’article 123, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques és el Ple. 
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà per resolució de data 8 d’octubre de 2018 
acorda encarregar a la Diputació de Girona la licitació del subministrament de la 
llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió del Consell Comarcal del Baix Empordà per la 
licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i 
gestió energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EMPORDÀ PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I INFORMACIÓ ENERGÈTICA I/O 
SUBMINISTRAMENT D’UN PROGRAMA DE COMPTABILITAT I GESTIÓ 
ENERGÈTICA 
CN/3816 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
de les facultats conferides per acord de ____________, assistit pel secretari general, 
___________________. 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ, amb NIF P6700009A, representat pel 
seu president, l’Il·lm. Sr. Joan Català Pagès, assistit pel Sr. Secundino Fernández 
Suárez, secretari general del Consell Comarcal. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
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La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
Consells Comarcals encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del 
subministrament d’un programa de comptabilitat i gestió energètica, la qual cosa es 
formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, a 
proposta de la mesa de contractació de la Diputació de Girona. L’import de les 
accions contractades el pagarà el Consell Comarcal beneficiari directament als 
proveïdors, prèvia factura detallada d’acord amb allò establert amb en el contracte, i 
es podrà justificar en el marc de la convocatòria d’acord amb el que indiquen les 
bases reguladores. 
III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat en 
data 8 d’octubre de 2018 l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a 
terme la licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de 
comptabilitat per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni 
El Consell Comarcal del Baix Empordà encarrega la gestió de la licitació agregada del 
subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica a la 
Diputació de Girona. El Consell Comarcal del Baix Empordà adjudicarà el contracte i 
farà els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix 
Empordà es farà extensible als organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, 
així com tots aquells ens de titularitat comarcal que puguin ser objecte de la 
subvenció, entenent-se que qualsevol menció que es faci en el present Conveni del 
Consell Comarcal, es farà extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat en 
l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
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a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions del Consell Comarcal i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà al Consell Comarcal per al seu vistiplau. 
b) El Consell Comarcal es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a 
través de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 
d) El Consell Comarcal actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon 
l’adjudicació i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més 
favorable d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament o Consell Comarcal 
la garantia definitiva, si s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació al Consell 
Comarcal. 
g) El Consell Comarcal designarà un responsable del contracte que actuarà com 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon al Consell 
Comarcal. El Consell Comarcal trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 2.337,6 € (sense IVA) el 
primer any i de 1.182,6 € (sense IVA) els anys següents*, l’import amb IVA és de 
2.828,50 € el primer any i de 1.430,9 € els anys següents, el qual correspon al servei 
o subministrament a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà determinar el cost 
total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques i el plec de 
clàusules administratives particulars 
A través de la signatura d’aquest conveni, el Consell Comarcal es compromet a: 

- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en 
aquest conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec 
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, 
així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de 
decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec 
de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i 
condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 
 

CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis al Consell Comarcal 
d’acord amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
El Consell Comarcal pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en 
compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les 
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operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen al Consell Comarcal com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat pel Consell 
Comarcal del Baix Empordà i la Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens del 
Consell Comarcal i de la Diputació respectivament, en tant que òrgans competents 
per a encarregar i acceptar l’encàrrec de gestió de forma expressa. La vigència 
finalitzarà en el termini de 2 anys del moment de l’adjudicació del contracte per part 
del Consell Comarcal i podrà ser prorrogable 2 anys més. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta al 
President del Consell Comarcal i al President de la Diputació per la firma i presa de 
decisió dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en 
els límits que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com del Consell Comarcal del Baix Empordà. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 
TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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26. PLE120/000044/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de la Vall d'en 
Bas per la licitació agregada del subministrament de la llicència del 
programa de comptabilitat i gestió energètica i aprovar el conveni 
d'encàrrec de gestió. Exp. 2018/7991 

 
“Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 
4 de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les 
següents despeses: 
-Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments energètics 

municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de comptabilitat 
energètica adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics 
a la Diputació de Girona en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de 
seguiment d’emissions, d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

-Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de 
permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en 
format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria 
innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i 
innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 
649789.  
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica.  
 
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la licitació 
agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la 
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex. 
 
Vist que l’Ajuntament de la Vall d’en Bas ha estat seleccionat en la convocatòria “Del 
Pla a l’Acció” d’ajuts de la Diputació de Girona als ajuntaments.  
 
Vist que l’Ajuntament de la Vall d’en Bas està interessat en utilitzar els serveis que 
ofereix la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir 
a la licitació del servei d’informació i gestió energètica . 
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La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
 
L’article 123, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques és el Ple. 
 
L’Ajuntament de la Vall d’en Bas per resolució de data ______________ acorda 
encarregar a la Diputació de Girona la licitació del subministrament de la llicència del 
programa de comptabilitat i gestió energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas per la 
licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i 
gestió energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE LA VALL 
D’EN BAS PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DEL PROGRAMA 
DE COMPTABILITAT I GESTIÓ ENERGÈTICA.  
CN/3819 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general, 
___________________. 
AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS, amb NIF P1701700E, representat per 
l’Alcalde, el Sr. Lluís Amat Batalla, assistit per la Sra. Marta Mercader Colomer, 
Secretària Accidental de la Corporació. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
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La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord 
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de La Vall d’en Bas va aprovar en data 
__________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la 
licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i 
gestió energètica per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció als 
següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni 
L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del subministrament de la 
llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica a la Diputació de Girona. 
L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció, entenent-se que qualsevol 
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menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als 
anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau. 
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament. 
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor 
amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la 
participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 1.215,18 € (IVA exclòs),per 66 
pòlisses, el qual correspon al servei a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques i 
el plec de clàusules administratives particulars 
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 

- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en 
aquest conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec 
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, 
així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de 
decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec 
de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i 
condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 

CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
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comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del 
contracte per part de l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits 
que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 

TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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27. PLE120/000048/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 
Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Girona per 
la licitació agregada del servei d'informació i gestió energètica i  aprovar el 
conveni d'encàrrec de gestió. Exp. 2018/8247 

 
“En el marc de la millora de l'eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del 
Projecte Beenergi, té l'objectiu de publicar les dades de consum energètic dels 
municipis gironins adherits al Pacte d'alcaldes en format obert (Open data). El 
projecte Beenergi ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 
2020 de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció núm. 649789. 
 
En data 24 de juliol de 2018 amb registre d'entrada núm. 2018057142 la Diputació de 
Girona tramet a l'ajuntament de Girona informació relacionada amb l'oferiment de 
tramitació d'una contractació agregada d'un sistema de comptabilitat i gestió 
energètica per a tots els municipis i consells comarcals que estiguin interessats en 
contractar aquest servei o que ja disposin d'un sistema i que hagin de renovar-ne la 
contractació. 
 
L'Ajuntament de Girona disposa des del mes d'abril de 2010 d'un programa informàtic 
de comptabilitat i gestió de dades de subministraments i consums energètics, 
"Sistema d'Informació Energètica" (SIE), que permet el control i gestió dels consums i 
facturacions de diversos subministraments energètics municipals com són 
l'electricitat, el gas, el gasoil, la biomassa i l'aigua. 
 
El passat 30 d'abril de 2017 va finalitzar el contracte de servei de manteniment tècnic i 
evolutiu del SIE. Tenint en compte que es tracta d'un programa informàtic bàsic de 
control dels consums dels equipaments municipals i que la intenció és continuar 
gestionant aquests consums amb una plataforma informàtica que cobreixi totes les 
necessitats principals d'introducció i validació mensual dels arxius de facturació de les 
comercialitzadores dels diferents subministraments, la detecció d'irregularitats de 
facturació i, si és el cas, fer les reclamacions corresponents davant de les companyies 
subministradores, i la detecció de desviacions d'objectius, seria convenient procedir a 
la licitació de l'esmentat servei. 
 
El subministrament dels serveis d'electricitat, gas, gasoil, biomassa i aigua als 
diferents equipaments municipals i l'enllumenat públic és una competència municipal 
assumida per la Corporació Municipal. 
 
L'ajuntament de Girona per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 27 de 
novembre de 2008, va aprovar subscriure's al pacte europeu entre alcaldies que 
assumeix el compromís de la Unió Europea de reduir les emissions de CO2 en el 
municipi de Girona, comprometent-se a una reducció de les emissions a l'any 2020 en 
més d'un 20% respecte l'any 1990, fent ús d'una major eficiència energètica i 
d'energies netes. L'adhesió al Pacte d'Alcaldes es va formalitzar a l'octubre de 2009. 
 
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d'un programa de comptabilitat i 
gestió energètica. 
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La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de 
delegar la competència de licitar la contractació d'aquest servei a través de la licitació 
agregada amb d'altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització 
d'un conveni de col·laboració. 
 
La contractació agregada significa que la diputació farà tots els tràmits seguint el 
procediment que correspongui en funció de l'import total del conjunt de serveis a 
contractar i que traslladarà la proposta d'adjudicatari del servei a cada Ajuntament o 
Consell Comarcal, segons sigui el cas. 
 
En data 8 d'agost de 2018 l'ajuntament de Girona va trametre a la Diputació de 
Girona l'interès en participar en la contractació agregada del servei d'informació i 
gestió energètica. 
 
Vist que l'Ajuntament de Girona està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la 
Diputació de Girona en l'àmbit de l'assistència tècnica i jurídica per procedir a la 
licitació del servei d'informació i gestió energètica. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l'encàrrec de gestió, 
previst a l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
i l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d'un conveni per 
formalitzar l'encàrrec. 
 
S'adjunta com a annex a aquesta resolució el conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Girona per procedir a la licitació agregada per a la contractació del 
servei de gestió i informació energètica. 
 
Vista la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, 
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
L’Ajuntament de Girona per decret d’Alcaldia de data ________________ decreta 
encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la licitació agregada del servei 
d’informació i gestió energètica. 
 
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. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Girona per la licitació 
agregada del servei d’informació i gestió energètica. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER 
PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D’INFORMACIÓ i GESTIÓ ENERGÈTICA  
CN/3813 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
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DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general, 
___________________. 
AJUNTAMENT DE GIRONA, amb NIF P1708500B, representat per la seva 
alcaldessa la Il·lma. Sra. Marta Madrenas i Mir, assistida pel Sr. José Ignacio Araujo 
Gómez, secretari de la Corporació. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de 
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi 
ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del servei 
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat i 
gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord 
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores. 
III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. 
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
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organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades. 
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Girona va aprovar en data __________ 
l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la licitació agregada 
del servei d’informació i gestió energètica per la qual cosa se subscriu aquest conveni 
amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni 
L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del servei d’informació i 
gestió energètica a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà 
els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció, entenent-se que qualsevol 
menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als 
anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 
indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau. 
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau. 
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament. 
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor 
amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la 
participació d’aquest en el procés de licitació. 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan 
competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer 
front a la contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 18.367,80 € (IVA inclòs), per 
1.230 pòlisses, el qual correspon al servei a contractar, ja que, quan sigui el cas, 
caldrà determinar el cost total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions 
tècniques i el plec de clàusules administratives particulars. 
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A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en 
aquest conveni. 
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec 
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, 
així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de 
decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec 
de gestió. 
- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i 
condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 

CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica. 
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del 
contracte per part de l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits 
que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
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d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la 
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques 
corresponents.” 
 

TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
28. PLE120/000055/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de La Cellera 
de Ter per la contractació agregada per l'execució d'accions per a la 
millora de l'eficiència energètica. EXP. 2016/1243 

 
D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de subvencions als 
ajuntaments en el marc del programa “Del pla a l’acció” publicades mitjançant el BOP 
número 243 de 18 de desembre de 2015, les activitats objecte de les línies 3 i 4 
previstes a les bases, poden optar per la contractació agregada. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte 
Beenergi, té l’objectiu d’agrupament de les inversions en energia sostenible pels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, en tant que es tracta d’una matèria 
innovadora.  
 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’adquisició dels equipaments, es permet, a través de la figura de 
l’encàrrec de gestió, delegar a la Diputació de Girona la licitació per a la compra o 
contractació agregada dels equipaments objecte de les bases reguladores 
esmentades. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
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L’Ajuntament de La Cellera de Ter per resolució de data ________________ va 
acordar encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per 
l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle que han estat prèviament planificades en plans d’acció 
d’energia sostenible (PAES), aprovats pel ple. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de La Cellera de Ter per la 
contractació agregada per l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència 
energètica i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que han estat 
prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), aprovats pel 
ple. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE LA CELLERA 
DE TER PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA CONTRACTACIÓ 
PER A L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 
QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA 
SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE 
CN/ 3822 

I.ENTITATS QUE INTERVENEN 

DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general, 
___________________. 
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER, amb NIF P1720100E representat pel seu 
Alcalde l’Il·lm. Sr. David Sarsanedas Serrat, assistit per la Sra. Sara Jordà Casas, 
Secretària de la Corporació. 

II.ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comunitat Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes i 187 PAES han estat aprovats i poden optar a les ajudes que ofereix la 
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Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència energètica, com és el 
cas de “Del Pla a l’Acció”. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi,  té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El projecte Beenergi ha rebut finançament del 
Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord 
de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
contractació de l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que han estat prèviament 
planificades en PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través del 
present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord 
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.  

III.NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de La Cellera de Ter va aprovar en data 
_____________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la 
licitació agregada de renovació de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència 
energètica del municipi de La Cellera de Ter per la qual cosa se subscriu aquest 
conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni  
L' Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada de renovació de 
l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior 
del municipi de La Cellera de Ter a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el 
contracte i farà els pagaments que d’aquest se’n derivin.  
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions 
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sostenibles per a millora de l’eficiència energètica, entenent-se que qualsevol menció 
que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als anteriors, 
sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a)La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les indicacions de 

l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el remetrà a l’Ajuntament 
per al seu vistiplau.  

b)L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 

c)La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 

d)L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 

e)L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau. 

f)L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament de La Cellera de Ter. 

g)L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor amb la 
Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la participació d’aquest 
en el procés de licitació.  

 
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. 
L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan competent certificat 
pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer front a la 
contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import de 192.397,26 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió a fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà determinar 
el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament d’energia en la 
fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del Plec de prescripcions 
tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les 
prestacions de gestió energètica, manteniment preventiu i garantia total es tindrà en 
compte l’import promig dels últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de 
subministrament i manteniment de les instal·lacions objecte de la contractació, que en 
qualsevol cas és un preu determinable d’acord amb el que preveu l’article 26.1f) del 
TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del contracte. 
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest 
conveni.  
− Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de  
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
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− Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 
CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
 L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa. 
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits 
que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP de la formalització 
del conveni per a l’encàrrec de gestió.  
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
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TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats. 
 
29. PLE120/000056/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
als ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor municipals. EXP 
2018/8751 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora l’eix 
estratègic “Sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de l'economia 
verda”, amb els objectius de disminuir la demanda de recursos naturals dels municipis 
de comarques gironines, amb especial atenció a l’energia i l'aigua i disminuir les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle, promoure l’ocupació en sectors emergents 
d'eficiència energètica, energies renovables, mobilitat sostenible i prevenció de 
residus i incentivar l'economia verda com a motor de la recuperació econòmica amb 
capacitat de generar ocupació socialment equitativa i ambientalment responsable.  
Aquest eix es concreta, entre altres, amb la línia d’instal·lació de calderes i 
microxarxes i xarxes de calor amb biomassa en edificis públics, la qual es 
desenvolupa mitjançant una convocatòria en concurrència pública de subvencions en 
la modalitat oberta. 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, és coordinador territorial del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i 
el Clima, i dóna suport als ajuntaments signataris del Pacte per a que executin les 
actuacions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
Aquestes bases tenen per finalitat subvencionar inversions per a la instal·lació de 
calderes, microxarxes  o xarxes  de calor alimentades amb biomassa  contemplades 
en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) aprovats pels ajuntaments. 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions de la Diputació de 
Girona als Ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa 
municipals  
 
D’acord amb els antecedents exposats, la corporació, a proposta de la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona als Ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
“BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS 
AJUNTAMENTS PER INSTAL·LAR CALDERES I XARXES DE CALOR DE 
BIOMASSA MUNICIPALS 
a)Definició de l’objecte 
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Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
per al finançament de calderes en equipaments de titularitat o gestió municipal i 
xarxes o micro-xarxes de calor municipals. 
Les subvencions es defineixen en dues línies: 
Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-
xarxes de calor municipals, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar 
l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de 
contractes, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i 
durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. 
Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear xarxes o 
micro-xarxes de calor municipals, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa 
per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En 
aquest tipus de contractes, una empresa gestionarà de manera integral  la instal·lació, 
la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi 
energètic. 
En cas que la Diputació de Girona ho determini, en ambdues línies els criteris de 
puntuació dels projectes presentats s’utilitzaran per seleccionar els projectes que la 
Diputació de Girona podrà presentar de forma agrupada pels municipis a les properes 
convocatòries de la convocatòria d’IDAE de «Proyectos singulares en economia baja 
en carbono» o convocatòries similars. 
b)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.  
c)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. 
Les accions hauran d’estar directament dirigides a l’execució d’inversions en 
instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic de biomassa que hagin estat planificades en 
el PAES, PAESC o PALS aprovat del municipi. En concret, es consideren cost 
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació: 
En el cas de calderes i xarxes municipals públiques: 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistema d’emmagatzematge de la biomassa. 
c) Sistema d’alimentació de la caldera. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i 
accessoris). 
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera 
de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici. 
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a f) anteriors. 
h) Direcció d’obra. 
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En el cas de xarxes o microxarxes municipals público-privades els conceptes 
subvencionables seran aquells elements de titularitat municipal de la xarxa o 
microxarxa : 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistema d’emmagatzematge de la biomassa. 
c) Sistema d’alimentació de la caldera. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i 
accessoris). 
e) Xarxa i escomeses: Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) 
associat a la caldera de biomassa i/ o a  la xarxa i que no formi part del sistema de 
calefacció intern dels edificis. 
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a f) anteriors. 
i) Direcció d’obra. 
Les calderes hauran de tenir una eficiència energètica mínima del 90 % i, a excepció 
de les de llenya, han de ser automàtiques. 
Per a la línia 1 
Les calderes hauran de ser d’estella forestal o llenya procedent de la gestió forestal 
sostenible i amb la mínima petjada de carboni en el seu transport. Es podran acceptar 
altres tipus de biomassa d’origen agrícola sempre que se’n garanteixi la qualitat i la 
mínima petjada de carboni en el seu transport.  
Per a la línia 2 
Les calderes hauran de ser d’estella forestal procedent de la gestió forestal sostenible 
i la mínima petjada de carboni en el seu transport. Es podran acceptar altres tipus de 
biomassa d’origen agrícola sempre que se’n garanteixi la qualitat i la mínima petjada 
de carboni en el seu transport.  
Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responen a 
la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases. Les actuacions s’hauran de realitzar a 
partir de l’1 de gener de l’any corresponent a cada convocatòria i fins a l’acabament 
del termini que s’hi estableixi. 
Despeses no subvencionables: 
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici 

(radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
b) La redacció de projectes, estudis o documents tècnics. 
c) En general, les inversions que, un cop analitzades, no resultin adequades des del 
punt de vista tècnic o les que tinguin un període d’amortització en termes d’estalvi que 
superi la seva vida útil (25 anys). 
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
Període d’execució: 
Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que estableixi 
la convocatòria de subvencions. 
d)Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província 
de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra 
el canvi climàtic que hagin aprovat PAES o PAESC, sigui d’àmbit municipal o d’un 
abast territorial més ampli, o un PALS. 
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Quan ho estableixi la convocatòria, tan sols podran ser beneficiaris els ajuntaments 
i/o les entitats municipals descentralitzades que compleixin el que estableix la 
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
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. 
e)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. 
Per a cadascuna de les línies es fixen els següents imports màxims: 
Línia 1: per a calderes o xarxes de calor de menys de 70 kW, l’import màxim de la 
subvenció serà de 40.000 euros. 
Línia 2: per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW, l’import màxim de la 
subvenció serà de 85.000 euros. 
El càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada 
acció que corresponguin al que especifica la base 3. 
En cas de manca de dotació pressupostària per tal de poder assolir els imports 
sol·licitats es podrà reduir l’import màxim de subvenció per a què el període de retorn 
de la inversió no sigui inferior a 5 anys. 
La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s’hagi sol·licitat o del 
màxim atorgable d’acord amb la puntuació obtinguda, segons sigui el cas, amb 
l’objectiu de repartir a parts iguals el pressupost disponible entre accions que tinguin 
la mateixa puntuació.  
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 85% de les despeses 
elegibles. 
En el cas que el repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa 
puntuació representi una disminució de l’import per atorgar que doni com a resultat 
menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podrà no 
atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants després 
d’analitzar-ne els efectes directes de reducció d’emissions en relació amb la inversió. 
En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge màxim establert en la 
resolució de la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats justificades. 
f)Condicions d’execució 
Caldrà que les inversions es destinin a la funció per la qual han estat subvencionades 
durant un període mínim de 5 anys. 
g)Criteris de valoració 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen 
més avall i el resultat serà la suma dels punts dels diferents criteris. 

Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts 
Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.001 habitants 

2 
1,5 

1 
0,5 

 
Criteris de gestió i  sostenibilitat Nombre de punts 
Municipi que disposi d’un sistema en funcionament de 
comptabilitat i seguiment energètic municipal 

1 
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Utilització de biomassa forestal procedent de la gestió forestal 
sostenible o d’actuacions de prevenció d’incendis en l’àmbit 
local. 

1 

 
Criteris tècnics ambientals i econòmics Puntuació màxima 
Període d’amortització de les inversions de 5 anys o inferior (Es 
donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un 
període d’amortització en anys més baix, amb el llindar mínim 
de 5 anys, i a la resta, una puntuació proporcional, segons la 
fórmula següent: període mínim presentat x 2 / període de la 
sol·licitud analitzada.) 

3 

Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima 
a la sol·licitud que tingui una major reducció d’emissions, i a la 
resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula següent: 
emissions estalviades de la sol·licitud analitzada x 3 / màximes 
emissions estalviades presentades**.)  

4 

 
**Si hi ha grans instal·lacions que descompensin la proporció, se’ls assignaran 4 
punts i es prendran com a màximes les següents. 
Per tal d’assolir un major impacte sobre el territori rebran dos punts complementaris 
les sol·licituds dels municipis que no hagin percebut cap subvenció del Servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes o xarxes de 
biomassa forestal durant els 2 anys anteriors al de la convocatòria. 
Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de 
manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca 
de disponibilitat pressupostària. 
Els ajuts s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, començant pel 
de la puntuació més alta i atorgant a cada expedient el percentatge d’ajut que li 
correspon segons la puntuació obtinguda. El percentatge d’ajut serà el següent: 
 

Rang de puntuació 
obtinguda 

Percentatge aplicat a 
l’import màxim 
subvencionable 

>8 punts  100% 
6-8 punts 85% 
<6 punts 70% 

 
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible serà el resultat d’aplicar 
aquests percentatges als imports màxims per a cada línia i serà definit en la resolució. 
En cas que l’aplicació d’aquests percentatges no esgoti la dotació disponible, l’import 
disponible s’atorgarà primer a la sol·licitud amb major puntuació i després a la resta 
de sol·licituds amb ordre decreixent fins a esgotar la dotació disponible. En qualsevol 
cas la repartició es realitzarà fins a assolir, com a molt, els imports i percentatges que 
la present base estableix com a màxims per a cada línia.  
Les sol·licituds no ateses per manca de pressupost quedaran en llista d’espera i 
aquesta serà vigent fins al 31 d’octubre de l’any de cada convocatòria. 
h)Procediment de presentació de les sol·licituds 
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Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la 
convocatòria, han d’estar signades per la persona interessada o per la que representi 
legalment l’entitat. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona [URL que enllaci directament amb el lloc web de la subvenció], 
acompanyat de la documentació annexa següent: 
a) El projecte executiu o avantprojecte signat per un tècnic facultatiu competent. 
S’adjunta com a referència de continguts l’annex I. En el cas de xarxes Público -
privades caldrà que es pressupostin de manera desglossada els elements de la xarxa 
de titularitat municipal (Caldera, sitja, edificacions, xarxa i escomesa, si s’escau). 
El projecte o avantprojecte, amb pressupost desglossat, s’ha d’adjuntar en format 
PDF, com a enllaç descarregable o com a carpeta de fitxers comprimits a l’aplicació 
del web de sol·licitud telemàtica o bé s’ha d’enviar mitjançant la plataforma EACAT en 
el període dels tres dies següents a la presentació de la sol·licitud. 
b) Una taula amb la llista d’imports amb l’IVA desglossat, consums i conceptes de les 
factures de subministrament energètic per a calefacció dels últims tres anys, així com 
de les partides de manteniment si s’escau, certificada pel secretari-interventor. 
c) Si s’escau, el certificat de la titularitat i/o gestió municipal dels béns i serveis 
municipals en els quals s’instal·larà la caldera.  
d) L’informe o autorització del Departament d’Ensenyament necessari per al canvi de 
sistema de calefacció, en cas que aquest es realitzi en un edifici de la seva 
competència (Escoles, llars d’infants, etc.). 
En cas de sol·licituds on es faci constar la vinculació del subministrament d’estella a 
actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible: 
e) Declaració responsable que s’utilitzarà biomassa forestal local amb certificat de 
gestió forestal sostenible, que acredita la utilització de biomassa procedent de la 
gestió forestal sostenible de boscos de l’àmbit local per a la producció d’energia de 
biomassa, o biomassa provinent d’actuacions de prevenció d’incendis.  
En cas de sol·licituds on es faci constar que l’ajuntament disposa d’un sistema de 
comptabilitat energètica municipal: 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
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. 
i)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 a Medi Ambient 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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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 es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per 
determinar la proposta. 

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El servei de Medi Ambient, 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 de la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat o en qui delegui. 
Vocals:   
El diputat/ada de Medi Ambient o en qui delegui,  
el cap de Medi ambient o el tècnic que delegui,  
un tècnic competent en biomassa del Servei de Medi Ambient 
Actuarà com a secretari de la comissió avaluadora el secretari de la comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat. 
La comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima del 
president i dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. 
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. 
j)Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, el qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament de les subvencions.  
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no 
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a 
la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari 
renunciés a la subvenció, el president de la Diputació de Girona pot concedir la 
subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, 
sempre que amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per atendre almenys 
una de les sol·licituds denegades. 
k)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 d’aplicació. 
En el cas dels beneficiaris que sol·licitin una bestreta de la subvenció, quan aquesta 
hagi estat prevista en la convocatòria corresponent, la presentació de la sol·licitud de 
bestreta comportarà l’acceptació explícita de la subvenció. 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           167 
 

 

l)Justificació 
12.1. Forma de justificar 
Un cop les obres hagin finalitzat i dins del termini que estableixi la convocatòria, els 
beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu normalitzat. 
Caldrà fer constar en el compte justificatiu, com a mínim, l’import de la subvenció a 
través de factures, i la resta de la despesa subvencionable haurà de figurar en el 
contracte. 

En el cas de subvencions d’import igual o superior a 60.000 €, caldrà d’adjuntar-
hi les factures justificatives de la despesa d’inversió. 

Contracte, quan sigui el cas, amb empreses o microempreses de serveis 
energètics o contracte de concessió o equivalent, en el qual es defineixi el cost 
de la inversió realitzada, el període de durada del contracte i la tipologia i cost 
de les quotes d’aquest. En cas que sigui oportú, el contracte haurà d’incloure 
el certificat de gestió forestal sostenible que acredita la utilització de boscos 
sostenibles per a la producció d’energia de biomassa. 

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 

 Una memòria explicativa de les actuacions fetes i els resultats obtinguts. 
 Justificació documental de l’obligació de difusió i publicitat de la subvenció, 

d’acord amb el que estableix la base 22: Un exemplar o còpia de tots els 
materials de difusió o publicitat de les accions realitzades. 

 El certificat final d’obra signat pel tècnic competent. 
 En cas de subvencions per a inversions vinculades a la gestió forestal 

sostenible o a la prevenció d’incendis, una còpia del contracte de 
subministrament d’estella forestal en què consti que es disposa de certificat de 
gestió forestal sostenible i de qualitat (granulometria i humitat), que inclogui la 
penalització per les emissions de CO2 en el transport, o bé una còpia del 
contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics en què es 
defineixin les condicions esmentades. Aquest contracte no serà necessari si 
aquesta informació ja consta en el contracte fet amb l’empresa de serveis 
energètics quan aquesta subministri la biomassa. 

En cas de concessions, certificat de secretaria de la inscripció de l’objecte de les 
inversions subvencionades en el catàleg de béns municipals. 

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. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
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. Tanmateix, quan la subvenció atorgada inicialment 
suposi una participació inferior als percentatges màxims definits en la base 5 i 
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en el cas que es produeixin baixes en el procediment d’adjudicació, s’aplicarà 
el benefici de la rebaixa de la licitació a favor de l’aportació municipal fins a 
arribar a aquests percentatges màxims. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 14  (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. 
En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar 
segons el que estableixi l’acord de resolució, es farà el pagament en proporció a la 
despesa justificada, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. La 
presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar 
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa 
no justificada. En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció, per ajustar-lo 
al que efectivament hagi estat justificat correctament, amb l’excepció que s’estableix 
respecte a les baixes en la licitació. 
m)Termini 
El termini per executar els treballs i justificar les accions subvencionades és el que 
defineixi la convocatòria. 
La convocatòria podrà determinar un període d’execució de les actuacions que sigui 
plurianual. 
La Diputació podrà atorgar, a sol·licitud del beneficiari o d’ofici, una pròrroga del 
termini per executar i justificar les accions a sol·licitud dels beneficiaris, abans que 
acabi el termini fixat, per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. 
Quan la pròrroga sigui sol·licitada pel beneficiari, la Diputació ha d’atorgar o 
desestimar la sol·licitud, d’acord amb el que preveu l’Ordenança general de 
subvencions.  
n)Pagament  
La convocatòria podrà establir el pagament de bestretes de les subvencions; en cas 
que no ho faci, el pagament s’efectuarà un cop s’hagi presentat la documentació 
justificativa. 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
o)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. 
p)Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin o concessionin les actuacions 
objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a 
càrrec de l’entitat respectiva. 
q)Reformulació de sol·licitud  
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al 
que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar el beneficiari a 
reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la subvenció 
atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte, les 
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condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts 
respecte de les sol·licituds. 
r)Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar 
un únic canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada per causes justificades i 
sempre que el nou objecte tingui igual o superior puntuació que l’original, o sol·licitar 
la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, per causes 
justificades. Els canvis de destinació podran ser sol·licitats fins a un mes abans del 
termini de la justificació de la subvenció. 
La subvenció es modificarà d'ofici en els casos previstos en l'ordenança general de 
subvencions i, en tot cas: 

-En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució. 

-En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al 
que s'ha de justificar. 

En ambdós casos es procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al 
que efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president de la Diputació de Girona serà l’òrgan competent per resoldre les 
modificacions, així com per resoldre els recursos que s’interposin. 
s)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 Medi Ambient  tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació 
i reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà 
l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
t)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 
prèvia 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. 
u)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 la normativa i 
han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació de aquestes dades. 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en 
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
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seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat. 
v)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. 
w)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. 
Caldrà, com a mínim, fer constar la subvenció mitjançant una notícia inserida a la 
pàgina web municipal i instal·lar en un punt visible de la instal·lació un cartell on es 
faci constar expressament: 

-La inversió 
-La generació anual d’energia renovable  
-Si s’escau, l’estalvi d’energia 
-Les emissions anuals estalviades 
-El consum d’estella procedent de la gestió forestal sostenible 
-El suport econòmic de la Diputació de Girona 

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. 

x)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. 

mailto:dpd@ddgi.cat
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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) 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. 

y)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. 

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. 
z)Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           172 
 

 

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.  
aa)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. 
bb)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 recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra 
l’aprovació o 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. 
Annex I. Contingut de referència de projectes i avantprojectes 
1 Introducció i objectius 
1.1 Dades bàsiques del promotor 
1.2 Equip tècnic del projecte 
1.3 Antecedents 
1.4 Objectius 
1.5 Contingut i abast 
1.6 Normativa d’aplicació 
2 Informació general 
2.1  Emplaçament i informació urbanística 
2.2  Estimació de les càrregues tèrmiques dels edificis que s’han de calefactar 
2.3 Característiques tècniques de les instal·lacions existents (potència, circuits i 

control actual) 
2.4 Característiques tècniques de les instal·lacions futures que s’han de calefactar 

(si s’escau) 
2.5 Ocupació i horari de funcionament de les instal·lacions que s’han de calefactar 
2.6 Consum energètic previst de les dependències  que s’han de calefactar 

2.6.1. Consums energètics de les dependències dels últims tres anys  
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2.6.2. Estimació i justificació de consums energètics d’instal·lacions o 
ampliacions futures 

2.6.3. Consums tèrmics previstos amb biomassa  
3 Descripció del projecte 

3.1 Descripció general del projecte i de la solució adoptada. Descripció de la 
proposta per fases del projecte, si s’escau 

3.2 Generadors de calor. Dimensionament i característiques 
3.3 Combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge 

3.3.1  Característiques de la biomassa que s’utilitzarà 
3.3.2  Demanda de biomassa prevista 
3.3.3  Sistema d’emmagatzematge previst, autonomia 
3.3.4  Sistema d’alimentació de biomassa 

3.4 Sala/es de calderes de biomassa 
3.5 Sistemes hidràulics. Xarxa i connexió amb sales tècniques existents 
3.6 Sistema de control. Descripció del sistema de control  

4  Dades energètiques i ambientals 
4.1Consums energètics i emissions estalviades  
5 Dades econòmiques 
5.1 Inversió. Pressupost desglossat per capítols  
5.2 Estalvis econòmics previstos en combustible fòssil 
5.3 Anàlisi de viabilitat i vida útil de la instal·lació 

5.3.1Paràmetres financers emprats 
5.3.2Flux de caixa de projecte 

6 Calendari d’execució 
7 Conclusions 
Annex 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST DETALLAT I SEPARAT PER CAPÍTOLS I 
SUBCAPÍTOLS SEGÜENTS  
1 Condicionament de les sales de caldera i construcció de la sitja 
2 Xarxa de calor i abastament de serveis 
3 Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris 

a) Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris 
b) Sistema d’alimentació d’estella i ompliment de la sitja 
c) Equip generador de calor 
d) Xemeneia i components hidràulics 
e) Instal·lació elèctrica i de control 
f) Instal·lació de protecció contra incendis 

4 Instal·lació i connexió a la sala de calderes dels diferents edificis existents 
5 Seguretat i salut 
6 Direcció d’obra 
PLÀNOLS  
1. Plànol de situació i paràmetres urbanístics 
2. Emplaçament 
3. Recorregut de canonades (amb indicació del diàmetre de trams i la distància 

de recorreguts) 
4. Sitja i sala de calderes. Planta.  
5. Sitja i sala de calderes. Alçat.  
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6. Esquema dels hidràulics de la sala de calderes de biomassa i interconnexions 
amb sales de calderes existents (amb indicació del diàmetre, els materials i els 
aïllaments) 

7. Esquema de control 
8. Planta. Instal·lacions de la sala de calderes 
9. Accés del vehicle de descàrrega 
10. Incendis. Justificació de les mesures de protecció contra incendis” 

 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir. 
 
30. PLE120/000027/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Acceptació de la renúncia parcial presentada per 
l'Ajuntament de Viladrau a la subvenció per al manteniment de 
l'aparcament de Coll de Borderiol. Exp. 2016/6386 

 
Vist l'escrit presentat per l'Ajuntament de Viladrau a la Diputació de Girona el dia 18 
de juny de 2018, comunicant que renuncien a 1.937,62 euros de l’anualitat de 2018 
de la subvenció de 12.000,00 euros (3.000,00 anuals de l’any 2017 a l’any 2020) que 
tenen concedida pel Ple el dia 20 de juny de 2017 per al manteniment de 
l'aparcament de Coll de Borderiol. 
 
Vist el que preveu l'article 30 de l'ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona respecte a la minoració de la subvenció. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Prendre coneixement de la renúncia presentada per l'Ajuntament de Viladrau 
NIF P1723400F, Exp. CN/1406, en data 18 de juny de 2018, per import de 1.937,62 
euros de l’anualitat de 2018 de la subvenció de 12.000,00 euros (3.000,00 anuals de 
l’any 2017 a l’any 2020), que tenen concedida pel Ple el dia 20 de juny de 2017 per al 
manteniment de l'aparcament de Coll de Borderiol, amb la qual cosa, la subvenció per 
a l'any 2018 serà de 1.062,38 euros. 
 
Segon. Anul·lar els saldos sobrants següents:  
 

Número AD Beneficiari Import 
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920179000098 Ajuntament de Viladrau 1.937,62 euros 

 
Tercer. Traslladar el present acord a l'Ajuntament de Viladrau. 
 
31. PLE120/000042/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi 

Ambient (014): Concessió d'una pròrroga a l'Ajuntament de Torroella de 
Montgrí del conveni i per a la justificació del Projecte LIFE PLETERA. Exp. 
2016/7394 

 
El Ple de la Diputació de Girona en data 3 d’agost de 2015 va aprovar un conveni 
amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per regular la concessió d’una subvenció de 
60,000 euros per a l'execució del Projecte Life-Pletera, desglossada en els següents 
imports i anualitats: 
 
22.500 € amb càrrec a l’anualitat de 2015 
15.000 € amb càrrec a l’anualitat de 2016 
15.000 € amb càrrec a l’anualitat de 2017 
7.500 € amb càrrec a l’anualitat de 2018 
 
i s’establia com a termini de justificació el 30 de novembre de cada any. 
 
Vist l'escrit presentat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí el passat 26 de 
setembre de 2018 sol·licitant una pròrroga de la vigència del conveni i en el termini de 
justificació a fi de possibilitar la correcta execució de l'esmentada actuació. 
 
Vist l’informe del servei de Medi Ambient. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, NIF P1721200B, exp. 
2017/7394, una pròrroga fins el dia 30 d’abril de 2019 de la vigència del conveni i per 
a la justificació de la subvenció de 7.500,00 euros corresponent a l’anualitat 2018 de 
la subvenció concedida per a l'execució del Projecte Life-Pletera. 
 
SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut esmentat 
i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà 
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. 
 
TERCER. Traslladar la present resolució a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
32. PLE120/000054/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 

programes europeus (029): Aprovació de l'addenda al conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes 
de Girona i altres ens. (Exp. 2107/1414) 

 
“Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 19 de juliol de 2017 entre la 
Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de 
Banyoles, Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, 
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Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant 
Julià de Ramis i Serinyà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de 
les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el 
Pirineu de Girona i la Costa Brava. 
 
Tenint en compte que el Consorci de les Vies Verdes i els ajuntaments de Banyoles, 
Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Palol de Revardit, 
Porqueres, Ripoll, Sarrià de Ter i Serinyà han manifestat l’interès en poder pagar 
l’anualitat prevista al 2018 dintre del mateix exercici 2018. 
 
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 pels tretze municipis i el Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
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 al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, 
el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de Banyoles, 
Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Palol de 
Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de 
Ramis i Serinyà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les 
obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el 
Pirineu de Girona i la Costa Brava el literal de la qual diu: 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, EL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA I ELS 
AJUNTAMENTS DE BANYOLES, CAMPDEVÀNOL, CORNELLÀ DEL TERRI, 
ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, LA VALL DE BIANYA, PALOL DE REVARDIT, 
PORQUERES, RIPOLL, SANT JOAN DE LES ABADESSES, SARRIÀ DE TER, 
SANT JULIÀ DE RAMIS I SERINYÀ PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE 
VIES VERDES A LES COMARQUES GIRONINES ENTRE EL PIRINEU DE GIRONA 
I LA COSTA BRAVA 
 
Girona, ... de novembre de 2018 
Hi intervenen 
El Sr. 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 del dia ................ 
El Sr. Albert Gómez i Casas, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, per 
nomenament del president de la Diputació, del dia 21 d’agost de 2018, amb domicili al 
carrer Emili Grahit, 13, 9è B de Girona, NIF P1700047B. 
El Sr. Miquel Noguer i Planas, alcalde de l’Ajuntament de Banyoles, per nomenament 
del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al Pg. De la Indústria, 
25, 17820 Banyoles, amb NIF P1701600G. 
El Sr. Joan Manso i Bosoms, alcalde de l’Ajuntament de Campdevànol, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la Pl. 
Anselm Clavé, 1, 17530 Campdevànol, amb NIF P01704000G. 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           177 
 

 

El Sr. Salvador Coll i Baucells, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al c/ 
Mn. Jacint Verdaguer, 4, 17844 Cornellà del Terri, amb NIF P1706100C. 
El Sr. Joan Farrés i Porxas, alcalde de l’Ajuntament d’Esponellà, per nomenament del 
Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a Pl. de l’Ajuntament, 1, 
17832 Esponellà, amb NIF P1707100B. 
El Sr. Joan Estarriola i Vilardell, alcalde de l’Ajuntament de Fontcoberta, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a Plaça 
Major, 1, 17833 Fontcoberta, amb NIF P1707600A. 
El Sr. Jordi Xargay i Congost, alcalde de l’Ajuntament de Palol de Revardit, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al 
Veïnat de Palol, 3, 017843 Palol de Revardit, amb NIF P1713100D.  
El Sr. Francesc Castañer i Campolier, alcalde de l’Ajuntament de Porqueres, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al c/ 
Rubió i Ors, 1-7, 17834 de Porqueres, amb NIF P1714600B. 
El Sr. Jordi Munell i García, alcalde de l’Ajuntament de Ripoll, per nomenament del 
Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicli a la Pl. Ajuntament, 3, 
17500 Ripoll, NIF P1715600A. 
El Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, 
per nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la 
Pl. Major, 3, 17860 Sant Joan de les Abadesses, amb NIF P1717700G. 
El Sr. Marc Puigtió i Rebollo, alcalde de Sant Julià de Ramis, per nomenament del Ple 
de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili c/ Major, s/n, 17481 Sant 
Julià de Ramis, amb NIF P1717900C. 
El Sr. Narcís Fajula i Aulet, alcalde de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per nomenament 
del Ple de l’Ajuntament del dia 19 de gener de 2018, amb domicili c/ Major, 71-73, 
17840 Sarrià de Ter, amb NIF P1719800C. 
El Sr. Josep Antoni Ramon i Guasch, alcalde de l’Ajuntament de Serinyà, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia Serinyà del dia 13 de juny de 2015, amb 
domicili a Pl. Ajuntament, 1, 17852 Serinyà, amb NIF P1720200C. 
I el Sr. Santi Reixach i Garriga, alcalde de l’Ajuntament de la Vall de Bianya, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la 
ctra. de Camprodon, 2, 17813 Vall de Bianya, amb NIF P1722100C. 
Antecedents 

1.Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 19 de juliol de 2017 entre les 
entitats a dalt esmentades . 

2.Vist que el punt 3 d’aquest conveni establia que “Un cop formalitzat el contracte, 
la Diputació de Girona comunicarà al Consorci de les Vies Verdes i a cada 
Ajuntament signant d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els 
imports a abonar pel Consorci i els Ajuntaments a la Diputació de Girona, 
ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. 
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord de licitació, el 
Consorci i els Ajuntaments hauran d’abonar a la Diputació de Girona, la 
quantitat corresponent a la primera anualitat (2018). L’import corresponent a la 
resta d’anualitats (2019 i 2020) haurà de ser ingressat a la Diputació de Girona 
abans del mes de juny de cada any. Per a la realització de l’últim abonament 
s’esperarà a la certificació final d’obra i s’ajustarà al cost d’aquesta.” 

3.Vista la taula de finançament de l’annex II del conveni i que es reprodueix a 
continuació. 
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AJUNTAMENTS 
DISTRIBUCIÓ ANUAL DELS PAGAMENTS   

TOTAL 2018 2019 2020 

Projecte A     
Palol de Revardit 

11.714,25 3.904,75 3.904,75 3.904,75 
Cornellà del Terri 

56.208,29 18.736,10 18.736,09 18.736,10 
Porqueres 

113.648,32 37.882,77 37.882,78 37.882,77 
Banyoles 

485.135,82 161.711,94 161.711,94 161.711,94 
Esponellà 

11.161,21 3.720,40 3.720,41 3.720,40 
Serinyà 

28.405,79 9.468,60 9.468,59 9.468,60 
Fontcoberta 

36.399,64 12.133,21 12.133,22 12.133,21 
Sarrià de Ter 78.329,59 26.109,86 26.109,87 26.109,86 

Sant Julià de Ramis 95.736,17 31.912,06 31.912,05 31.912,06 

Campdevànol 129.463,71 43.154,57 43.154,57 43.154,57 

194.195,56 64.731,85 64.731,86 64.731,85 

Projecte B 0 0,00 0,00 0,00 

Sant Joan de les Abadesses 222.806,26 74.268,75 74.268,76 74.268,75 

La Vall de Bianya 222.806,26 74.268,75 74.268,76 74.268,75 

Projecte C 0 0,00 0,00 0,00 

Porqueres 72.987,48 24.329,16 24.329,16 24.329,16 

TOTAL 1.758.998,35 586.332,77 586.332,81 586.332,77 

 
4.Vist que els tràmits administratius per a licitar les obres s’han allargat molt més 

del previst i que no és previsible que dintre l’exercici 2018 es pugui signar el 
contracte d’adjudicació de les obres. 

5.Tenint en compte que els el Consorci de les Vies Verdes i els ajuntaments de 
Banyoles, Cornellà del Terri, Fontcoberta, Esponellà, la Vall de Bianya, Palol 
de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sarrià de Ter i Serinyà han manifestat l’interès 
en poder pagar l’anualitat prevista al 2018 dintre del mateix exercici 2018. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer.  
Modificar el pacte tercer del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el 
Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de Banyoles, Campdevànol, 
Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Palol de Revardit, 
Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i 
Serinyà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les obres 
d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de 
Girona i la Costa Brava, en el sentit d’afegir-hi el paràgraf següent: 
“D’acord amb la taula prevista en l’annex II del conveni signat el 19 de juliol de 2017, 
el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments podran fer l’ingrès previst 
per al 2018 dintre del mateix exercici 2018 tot i no haver-se notificat l’acord de 
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licitació. Si la quantitat finalment adjudicada resulta inferior al previst, es restarà de 
l’abonament de l’anualitat següent”.  
Segon. 
Es modifica la taula de les aportacions del Consorci de les Vies Verdes i dels 
municipis la qual es refà de la manera següent: 

 

AJUNTAMENTS 

DISTRIBUCIÓ ANUAL DELS 
PAGAMENTS 

  

TOTAL 2018 2019 2020 

Projecte A     

Palol de Revardit 11.714,25 3.904,75 3.904,75 3.904,75 

Cornellà del Terri 56.208,29 18.736,10 18.736,09 18.736,10 

Porqueres 113.648,32 37.882,77 37.882,78 37.882,77 

Banyoles 485.135,82 161.711,94 161.711,94 161.711,94 

Esponellà 11.161,21 3.720,40 3.720,41 3.720,40 

Serinyà 28.405,79 9.468,60 9.468,59 9.468,60 

Fontcoberta 36.399,64 12.133,21 12.133,22 12.133,21 

Sarrià de Ter 78.329,59 26.109,86 26.109,87 26.109,86 

Sant Julià de Ramis 95.736,17 0,00 63.824,11 31.912,06 

Campdevànol 129.463,71 0,00 86.309,14 43.154,57 

Ripoll 194.195,56 64.731,85 64.731,86 64.731,85 

Projecte B 0 0,00 0,00 0,00 

Sant Joan de les Abadesses 222.806,26 0,00 148.537,51 74.268,75 

La Vall de Bianya 222.806,26 74.268,75 74.268,76 74.268,75 

Projecte C 0 0,00 0,00 0,00 

Porqueres 72.987,48 24.329,16 24.329,16 24.329,16 

TOTAL 1.758.998,35 436.997,39 735.668,19 586.332,77 

 

Consorci de les Vies Verdes 

de Girona 
608.962,36 202.987,46 202.987,45 202.987,45 

I, en prova de conformitat, totes les parts signen la present addenda.” 

 
SEGON. Traslladar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona i als 
ajuntaments de Banyoles, Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, 
la Vall de Bianya, Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, 
Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Serinyà.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que passem al punt 32è, 
que és aprovar l’addenda de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consorci de les Vies Verdes i altres ens. Té la paraula el senyor Felip. 
El diputat delegat de Programes Europeus intervé i manifesta: el que es tracta és 
d’aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci de les 
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Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de Banyoles, Campdevànol, Cornellà del 
Terri, Fontcoberta, La Vall de Bianya, Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan 
de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Siurana, pel cofinançament de 
les concisions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació. I vist aquests tràmits 
administratius per revisitar aquestes que obres s’han quedat o s’han allargat molt més 
del previst i que no és previsible que dintre de l’exercici de 2018 es pugui signar el 
contracte d’adjudicació d’aquestes obres, i tenint en compte que des del Consorci de 
les Vies Verdes i els ajuntaments de (Banyoles, Campdevànol, Cornellà del Terri, 
Fontcoberta, La Vall de Bianya, Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Siurana) han manifestat un interès de 
poder pagar aquestes anualitats previstes dins del 12/2018 i dintre de l’exercici 
d’aquest 2018. Per tant, es tractaria de modificar el pacte tercer del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci de les Vies Verdes i aquests 
ajuntaments de (Banyoles, Campdevànol, Cornellà del Terri, Fontcoberta, La Vall de 
Bianya, Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de 
Ter, Sant Julià de Ramis i Siurana) pel cofinançament i les concessions d’execució 
d’aquestes obres, en el sentit d’afegir-hi el paràgraf següent: “D’acord amb la taula 
prevista a l’annex II del conveni signat el 19 de juliol de 2017, el Consorci de les Vies 
Verdes de Girona i els ajuntaments podran fer l’ingrés previst per al 2018 dintre del 
mateix exercici 2018 tot i no haver-se notificat l’acord de licitació. Si la quantitat 
finalment adjudicada resulta inferior al previst es restarà de l’abonament de l’anualitat 
següent.” Per tant, es modifica aquesta taula i es trasllada aquest acord al 
Consorci de les Vies Verdes Girona i als ajuntaments de: Banyoles, Campdevànol, 
Cornellà del Terri, Fontcoberta, La Vall de Bianya, Palol de Revardit, Porqueres, 
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Siurana. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
33. PLE120/000059/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa 

Viària (013): Aprovació inicial del projecte de Condicionament d'un tram de 
la ctra. GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs-Arenys 
d'Empordà. (Exp. 2018/6577) 

 
“El Servei de Xarxa Viària Local ha redactat el projecte constructiu d’obres de 
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs. 
Tram: Garrigàs-Arenys d’Empordà, amb un pressupost de 852.146,48 euros, IVA 
inclòs.  
 
La carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, és titularitat de la Diputació de 
Girona i uneix els nuclis de Vilaür i Garrigàs i té una longitud aproximada de 8 
quilòmetres. 
 
Actualment el tram de carretera objecte del projecte té una calçada de 4,5 metres 
d’amplada aproximadament, sense vorals i amb dos sentits de circulació sense 
delimitar. La intensitat de trànsit diària és de 527 vehicles/dia (any 2017) amb un 
7,03% de vehicles pesants. 
 
L’objectiu d’aquest projecte és modificar les característiques geomètriques per a 
millorar els temps de recorregut, el nivell de servei i la seguretat de la circulació. 
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Aquestes actuacions se centren en el tram comprès entre Garrigàs i Arenys 
d’Empordà, des del PK 2+626 i amb una longitud total d’actuació de 1.815 metres. 
 
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un 
tram de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs-Arenys 
d’Empordà, amb un pressupost de 852.146,48 euros, IVA inclòs. 
 
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau, 
reclamacions i/o al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació 
en el tràmit d’informació pública, l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà 
definitiva. 
 
Tercer. Trametre aquest acord i el projecte als Ajuntaments de Garrigàs i de Palau de 
Santa Eulàlia per al seu informe. 
 
Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en 
l'annex del projecte. 
 
Cinquè. Trametre aquest acord i l’annex dels serveis afectats del projecte a 
Telefónica de España, SAU i a PRODAISA perquè valorin els treballs per al 
desplaçament i reposició dels serveis afectats per les obres del projecte. 
 
Sisè. Trametre aquest acord i el projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la seva 
autorització. 
 
Setè. Trametre aquest acord i el projecte a la Secció d'Expropiacions.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que passaríem al punt 
33è, que és de Xarxa Viària, i és l’aprovació del projecte de condicionament de la 
carretera GIV-6226 a la N-II per Vilaür de Garrigàs, el tram de Garrigàs serà Arenys 
d’Empordà. Té la paraula el diputat senyor Álvarez.  
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Carles Àlvarez intervé i manifesta: bé, el 
departament de Xarxa Viària ha de tractar el projecte constructiu per condicionar 
aquest tram de carretera que va des de Garrigàs a Arenys d’Empordà. És un tram 
que actualment és de quasi bé dos quilòmetres, que té unes característiques de 4,5 
metres d’amplada, els sentits de circulació no estan delimitats i té un IMD de 527 
vehicles diaris i un 7 % de vehicles pesats. Per tant, l’objectiu d’aquest projecte és 
adequar aquestes característiques geomètriques que té actualment la carretera i 
adaptar-les a lo que és el reglament de carreters, que passaria a ser d’una amplada 
de 6/8, és a dir, 3 metres per cada carril. Per tant, el que es proposa al ple és iniciar el 
projecte constructiu d’obres de condicionament de la carretera, GIV-6226, al tram que 
comprèn entre Garrigàs i Arenys d’Empordà amb un pressupost de 852.146,48 euros. 
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Sotmet aquest acord a publicar-lo BOP, i en cas de no haver-hi cap al·legació o 
reclamació en el tràmit d’informació pública, l’aprovació inicial d’aquest projecte 
esdevindrà definitiva. En tercer lloc seria trametre aquest acord als ajuntaments de 
Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia, als propietaris afectats i també a Telefónica, que 
estan afectats per una averia telefònica, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la secció 
d’Expropiacions.  
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta que; el grup de la CUP en aquest 
punt ens abstindrem, i ja anunciem que mentre anem analitzant les propostes 
d’ampliació que es van fent per part del govern de la Diputació, que en moltíssims 
casos estan significant el final d’un tipus de carretera a les nostres comarques que 
era un tipus de carretera molt ben adequat amb el medi ambient, estem parlant de 
carreteres amb poca circulació, que servirien, al mateix temps que serveixen per 
transitar cotxes, mantenia un cert equilibri amb l’entorn, el que ens anem anat 
adonant és que la dinàmica d’aquest govern és canviar aquest model de carreteres i 
fer ampliacions que per nosaltres són, en molts dels casos, excessives i que trenquen 
amb aquest equilibri que durant anys havíem aconseguit mantenir entre l’entorn i la 
mobilitat motoritzada, en aquest cas del vehicle privat. Nosaltres creiem que aquesta 
no és la via, creiem que aquest és un cas més, i per tant el que farem serà una 
abstenció en aquest punt, i analitzarem també les que vindran a partir d’ara. És cert 
que nosaltres, per capacitat del nostre grup, no podem abordar tots el temes 
d’aquesta diputació, sempre ho hem dit i som honestos, i fins ara havíem fet un cert 
vot de confiança en aquest àmbit en el govern. Avui aquest vot de confiança s’acaba. 
I a partir d’ara canviarà la nostra dinàmica en aquest punt perquè, pel que ens han 
demostrat, realment, no és la línia que seguiríem nosaltres.  
El diputat senyor Carles Àlvarez respon: el que fèiem amb l’adaptació de les 
carreteres és el que és l’adequadament de carreteres, evidentment el que és la 
velocitat de carreteres es pot anar al límit, el que diu el codi de circulació és que el 
límit en aquestes carreteres convencionals és de 90 km/h. Es pot anar tant si té 3 o 4 
metres d’amplada com si té 6, per tant el que fem és adaptar-les al reglament, que és 
el que diu la llei, i al mateix temps adaptar-les a la seguretat viària. Que evidentment 
mirem ràdios de curvatura, i en aquest cas aquesta carretera de quatre metres i mig, 
quan hi ha un 7 % de vehicles pesats, que ni està delimitada la carretera als dos 
carrils, és complicat poder circular i trobar-te dos vehicles, i sobretot si es pesat. 4,5 
metres sense vorals és una carretera molt estreta, per tant el que fem és adaptar-la a 
6 metres per garantir la seguretat viaria a la nostra població. 
El diputat senyor Pau Presas pren la paraula i manifesta que, el grup d’ERC votarà a 
favor de l’aprovació inicial d’aquest projecte. Entenem que el projecte és necessari pel 
territori, que també s’il·lustra ala la normativa, d’altra banda passem al govern que 
abans de l’aprovació definitiva d’aquest projecte, amb la moció que també vam 
aprovar el mes de setembre, s’estudia la possibilitat d’incloure a aquest projecte 
també al desplegament de fibra òptica d’aquests municipis. Tot i així també demanem 
de nou al govern que, en cas que existeixi, es faci arribar als grups, o pel contrari 
s’elabori una planificació concreta de les fases de desplegament de la fibra òptica a la 
demarcació de Girona, especificant com es farà, quan es farà, quines seran les 
inversions i també amb quin finançament es preveu comptar. A la premsa, aquesta 
darreres setmanes, han sortit diverses informacions però a dia d’avui el nostre grup 
com a mínim no disposa de cap document rigorós i detallat de com es desplegarà la 
fibra arreu de la demarcació.  
El diputat senyor Carles Àlvarez intervé i comenta; només dues coses: les carreteres 
amb més o menys confiança les adaptarem i amb la seguretat no hi dubtarem ni un 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           183 
 

 

moment. És a dir, la seguretat a la circulació per aquestes carreteres és, ha sigut i 
serà una prioritat, com no pot ser d’altra manera, preservant tot el que calgui 
preservar i de la millor manera possible. Però amb la seguretat no cal jugar-hi, i 
adaptant-nos a la normativa ho harem d’anar fent, ens agradi més o ens agradi 
menys, però és una qüestió que haurem de fer. Per tant, amb aquest tema, no podem 
jugar-hi de cap manera. Segon: El que vam parlar amb el conseller Puig Neró en 
aquests sentits, era el següent. És a dir, hi ha via el que diu la Generalitat en el seu 
pla, que al 2018 s’haurien de cobrir totes les capitals de comarca i al 2023 tots els 
nuclis de població de més de 50 habitants, això és una mica el que ens diu. Al 2020, 
les capitals de comarca crec que estaran totes cobertes, em sembla que encara ens 
queden Puigcerdà i Banyoles, però Puigcerdà va per Berga i en el cas de la capital de 
Pla de l’Estany, Banyoles, seria a través de la via verda, tal com ja s’ha acordat. Per 
tant arribarà al 2020 a molts més municipis, no només les capitals de comarca, i la 
diputació la finançarà a través de dues: una, la via verda, i dos, del projecte del pla de 
carreteres. No cap més que aquesta, és a dir, en aquest àmbit. Totes les 
programacions de les millores de les carreteres i ampliacions que s’hagin de fer hi 
passaran això, i què passarà? Que al llarg del temps entre les que pot fer la 
Generalitat en l’àmbit de les seves carreteres i les que pot fer la diputació haurem de 
valorar, d’aquí al 2023, què és el que quedaria més pendent d’actualitzar. Aquest és 
el compromís que la diputació va assumir amb la conselleria corresponent.  
El diputat senyor Pau Presas pren la paraula i comenta: en tot cas, com a proposta 
segur que el president ho coneix millor que jo. Altres diputacions, en aquest cas de 
Catalunya, han signat diversos convenis en els quals s’especifiquen les inversions i 
també les aportacions que realitzarà la Generalitat, en tot casi si el govern hagués de 
treballar hi pot determinar la col·laboració amb la Generalitat en aquest àmbit. 
El president senyor Miquel Noguer respon: gràcies, amb alguna diputació han signat 
alguna com aquesta, i el procés, que estem en el procés de fer això, però el que sí 
que es cert és que com a idea general és aquesta i això quedarà plasmat evidentment 
en un document properament. Per tant, entenem que en el punt 33, que és on ens 
trobàvem, no hi ha cap vot en contra. Entenc que hi ha una abstenció que és la del 
senyor Salellas anunciada, i entenc que tots els altres vots són favorables. Per tant, 
amb 26 vots a favor i una abstenció quedaria aprovat inicialment aquest 
condicionament de tram.  
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
34. PLE120/000060/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa 

Viària (013): Aprovació definitiva del projecte del Voral per a vianants en el 
tram inicial de la ctra. GIV-5263, a Bruguera. (Exp. 2018/6467) 

 
El Ple de la Diputació de Girona, de 18 de setembre de 2018, va aprovar inicialment 
el projecte constructiu d’obres del Voral per a vianants en el tram inicial de la 
carretera GIV-5263, a Bruguera, amb un pressupost de 186.973,47 euros, IVA inclòs.  
 
Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies 
hàbils a través de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 
8683, de data 9 d’octubre de 2018, i que finalitza el 23 de novembre de 2018 
 
El projecte esmentat conté terrenys que són necessaris d’adquirir i ocupar per a la 
seva execució. D’acord amb el conveni signat en l’exercici 2015 entre la Diputació de 
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Girona i l'Ajuntament de Ribes de Freser per a la cessió a l'Ajuntament de dos trams 
de la carretera GI-V-5263, de Ribes de Freser a Bruguera, s’acordà que l’Ajuntament 
de Ribes de Freser aprovaria el projecte i aportaria a la Diputació el certificat de 
disponibilitat de terrenys necessaris per a l’execució dels voral. 
 
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, la corporació, a proposta de la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres del Voral per a vianants 
en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera, amb un pressupost de 
186.973,47 euros, IVA inclòs. 
 
Segon. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres del Voral 
per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera, al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d'anuncis de la corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser als afectes del que 
estableix l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, perquè notifiqui als propietaris 
afectats per aquest projecte i perquè tramiti el procediment per a la disponibilitat dels 
terrenys necessaris per a l’execució de les obres, d’acord amb l’annex núm. 6 –
Terrenys afectats del projecte del Voral per a vianants en el tram inicial de la 
carretera GIV-5263, a Bruguera. 
 
Quart. Aquesta proposta s’elevarà al Ple sempre que no s’hi presenti cap al·legació 
dins el termini d’informació pública, que finalitza el dia 23 de novembre de 2018. 
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN 
 
35. PLE120/000002/2018-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon 

Govern; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificació del Pla 
de Serveis de Supervisió de Projectes. (Exp. 2017/5321) 

 
“L’obligació legal de prestar als municipis el servei de supervisió de projectes per part 
de les diputacions es troba recollida actualment en la disposició addicional tercera de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que va entrar en 
vigor  el 9 de març d’aquest any 2018, si bé ja la recollia anteriorment el Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. En el mateix sentit existia en la legislació anterior l’obligació de totes les 
administracions de sotmetre a supervisió determinats projectes, sobretot en funció del 
seu import, i aquesta obligació s’ha mantingut en la nova legislació esmentada 
anteriorment. 
Per donar compliment a les obligacions legals mencionades en l’apartat anterior, la 
Junta de Govern va acordar, en la sessió del 16 de maig de 2017, la creació de 
l’Oficina de Supervisió de Projectes, i va regular-ne la composició i el funcionament. 
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Posteriorment, es va aprovar, en la sessió del Ple de la Diputació del dia 18 de juliol 
de 2017, el Pla de Serveis que regula la prestació, per part de la Diputació, del servei 
de supervisió de projectes als ens locals de les comarques gironines.   
 
En la sessió plenària del 18 de setembre es va aprovar inicialment la derogació de la 
taxa de supervisió de projectes. El Pla de Serveis de Supervisió preveia que els 
ingressos derivats d’aquesta taxa, juntament amb els recursos propis de la Diputació, 
finançaven els serveis previstos. 
 
L’entrada en vigor, l’1 de juliol de 2018, 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, 
ha generat un augment del nombre de sol·licituds de supervisió de projectes 
presentades pels ens locals a la Diputació. Aquest increment ha posat de manifest 
certes mancances en la gestió de l’Oficina de Supervisió i ha motivat que, per acord 
de la Junta de Govern de 13 de novembre, se n’hagi modificat la composició i el 
funcionament amb la finalitat de millorar-ne l’agilitat i l’eficiència. En aquest mateix 
sentit caldria modificar el Pla de Serveis de Supervisió de Projectes.  
 
D’acord amb aquests antecedents es proposa modificar el Pla de Serveis de 
Supervisió de Projectes, i la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i 
Bon Govern hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació del Pla de Serveis de Supervisió de Projectes, el text 
íntegre del qual és el que es transcriu a continuació: 
 
«PLA DE SERVEIS DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES 
1.INTRODUCCIÓ 
L’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
estableix que, abans de l’aprovació del projecte, quan el pressupost base de licitació 
del contracte d’obres sigui igual o superior a 500.000,00 euros, els òrgans de 
contractació hauran de sol·licitar un informe de les corresponents oficines o unitats de 
supervisió dels projectes, encarregades de verificar que s’han tingut en compte les 
disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica 
que resulti d’aplicació per a cada tipus de projecte. En els projectes de quantia inferior 
a l’esmentada, l’informe tindrà caràcter facultatiu, excepte que es tracti d’obres que 
afectin l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra, supòsits ens els quals l’informe 
de supervisió serà igualment preceptiu. 
La disposició addicional tercera, apartat sisè, del mateix text normatiu, atribueix a les 
diputacions la competència de supervisió de projectes de contractes d’obres en cas 
que l’entitat contractant no tingui oficines o unitats competents. 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del 16 de maig de 2017, 
modificat per acord del 30 d’octubre de 2018, es va crear l’Oficina de Supervisió de 
Projectes com a òrgan col·legiat que ha d’establir els criteris tècnics i generals que 
s’han d’aplicar per acceptar les sol·licituds i emetre els informes de supervisió.  
Aquest Pla de Serveis recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals que en són 
beneficiaris, la manera de realitzar el servei i el procediment de sol·licitud i concessió 
d’aquest.  
2.SERVEIS QUE ES PRESTEN 
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És objecte d’aquest Pla de Serveis regular la prestació, per part de la Diputació de 
Girona, del servei de supervisió de projectes d’obres als ens locals de les comarques 
gironines.  
La supervisió de projectes comprèn les funcions següents (articles 125 i 136 del Reial 
decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques):  

a)Verificar que s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal 
o reglamentari, així com la normativa tècnica, que resultin d’aplicació per a 
cada tipus de projecte. 

b)Proposar a l’òrgan de contractació criteris i orientacions de caràcter tècnic 
perquè les inclogui, si escau, en la norma o instrucció corresponent. 

c)Examinar que els preus dels materials i de les unitats d’obra són adequats per a 
l’execució del contracte. 

d)Verificar que el projecte conté l’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi 
bàsic de seguretat i salut. 

e)Concloure que el projecte i les obres projectades compleixen la normativa vigent 
i que es tracta d’una obra completa, susceptible d’ésser lliurada a l’ús general 
o al servei corresponent. 

3.BENEFICIARIS DEL PLA 
Poden ser beneficiaris d’aquest Pla: la Diputació de Girona, el seu grup corporatiu i 
els municipis, les comarques i les entitats municipals descentralitzades de la província 
de Girona que no disposin d’oficines o d’unitats de supervisió de projectes. 
4.FINANÇAMENT I REALITZACIÓ DEL SERVEI 
Els serveis inclosos dins d’aquest pla es financen amb recursos propis de la Diputació 
de Girona. 
Els serveis de supervisió de projectes seran prestats pels vocals tècnics de l’Oficina 
de Supervisió de Projectes de la Diputació, que emetran els seus informes, de 
caràcter no vinculant, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud 
corresponent, llevat que per les característiques del projecte sigui necessari un 
termini superior.  
Els informes de l’Oficina de Supervisió seran aprovats mitjançant una resolució del 
president de l’Oficina, i s’hi podrà interposar un recurs d’alçada davant la Presidència 
de la Diputació de Girona. 
5.SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEL SERVEI 
Les entitats locals interessades en el servei de supervisió de projectes han de 
formalitzar una sol·licitud, mitjançant el model normalitzat que estarà disponible a la 
pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i presentar-la mitjançant la 
plataforma EACAT. La sol·licitud l’ha de signar l’alcalde/essa o president/a de l’ens 
local i s’ha de dirigir a l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona. 
Una vegada registrada la sol·licitud del servei, els tècnics de l’Oficina de Supervisió 
de Projectes l’analitzaran i, si escau, podran demanar la documentació que considerin 
convenient per acceptar-la o denegar-la. L’assistència s’acceptarà o denegarà per 
resolució del president de l’Oficina de Supervisió de Projectes.  
6.VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS 
La vigència d’aquest Pla de Serveis és indefinida mentre no se n’acordi la modificació 
o derogació. 
7.NORMES DE DESENVOLUPAMENT  
Es faculta el president de la Diputació perquè pugui dictar, mitjançant la resolució 
corresponent, les normes de desenvolupament que resultin necessàries per 
interpretar i desenvolupar aquest Pla.» 

http://www.ddgi.cat/
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SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
TERCER. Aquest acord serà vigent des de l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i fins que es modifiqui o derogui expressament.” 
 
El vicepresident primer, senyor Josep Fermí Santamaria, presenta la proposta de la 
Comissió que presideix i manifesta que, com ja vàrem estar comentant a la passada 
Comissió Informativa, es tracta precisament d’adaptar el Pla de Servei de Supervisió 
de Projectes a les necessitats actuals, perquè com ja sabeu ara és obligat supervisar 
tots els projectes que costin 500.000 euros o més, i això ha creat bastant més feina 
que i s’han fet una sèrie de modificacions, i tal com vàrem parlar aquell dia a la 
comissió informativa, el que fem és adaptar les noves necessitats a aquesta 
modificació del pla de serveis. Entre elles doncs l’ampliació del personal que farà la 
supervisió i també doncs l’aprovació i la resolució serà del president de la oficina que 
fins ara era la pròpia oficina la que les va aprovar. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 
BENESTAR 

 
36. PLE120/000005/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa 

CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovació inicial de de les bases 
específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres i 
instituts d'estudis locals i comarcals. (Exp. 2018/8725) 

 
“Antecedents 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona,  a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic 
definit per la promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, 
la societat, la cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una 
línia específica d'ajuts per fomentar l’edició de treballs de recerca dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim 
de lucre que tenen com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la 
defensa del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques 
estretament vinculades amb el territori. 
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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 centres i instituts d'estudis locals i 
comarcals que editin treballs de recerca i aportacions d'interès en els àmbits 
humanístic i científic centrades en el territori de les comarques gironines. 

 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a edicions dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, 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 a 
edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals, que es transcriuen 
literalment a continuació: 

 

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A EDICIONS 
DELS CENTRES I INSTITUTS D'ESTUDIS LOCALS i COMARCALS 
1.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 edicions de 
treballs de recerca i aportacions d'interès en els àmbits humanístic i científic dels 
centres i instituts d'estudis locals i comarcals de les comarques gironines. 
Les edicions objecte de subvenció seran les revistes científiques, les actes de 
reunions científiques i les monografies publicades pels centres i instituts d'estudis 
locals i comarcals, que compleixin els requisits següents: tenir un mínim de 48 
pàgines, que siguin comercialitzables mitjançant llibreries o altres punts de venda, i 
que incloguin el corresponent número d'ISSN o ISBN. 
No seran objecte de subvenció els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb edició 
limitada i numerada; els butlletins i les obres que només siguin assequibles als 
respectius socis. 
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 aquella 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. 
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Despeses subvencionables: retribucions als autors, remuneracions en concepte de 
drets d'autor, treballs de disseny gràfic, maquetació, impressió, correcció, 
enquadernació, etc. 
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es 
consideraran despeses imputables a la publicació subvencionada aquelles 
demostrables mitjançant factura el destinatari de la qual sigui el centre d’estudis 
beneficiari de la subvenció. Així doncs, no s’acceptaran com a justificants de despesa 
les nòmines de treballadors, tiquets, rebuts o altres formes de justificació similars. 
Despeses no subvencionables: No es consideraran despeses subvencionables els 
tiquets d’autopista, despeses de telèfon o altres despeses la realització de les quals 
no sigui clarament demostrable i estrictament necessària per a l’edició de la 
publicació  subvencionada. 
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
centres i instituts d'estudis locals i comarcals de l'àmbit de les comarques gironines 
que no depenguin de cap òrgan de l'Administració. 
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 
Les subvencions que s'atorguin en el marc d'aquestes bases s'imputaran amb càrrec 
de les aplicacions pressupostàries del centre gestor de Comunicació Cultural de 
l'estat de despeses de la Diputació de Girona, i per l'import màxim que assenyali la 
convocatòria corresponent. 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 6, i , atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així 
com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat. L’import de la 
subvenció concedida no podrà ser superior a 5.000 €. 
L’atribució dels imports per a cada sol·licitud s’efectuarà seguint el procediment 
següent: 
S’atorgarà inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que segons les bases 
específiques es pot concedir (5.000 €), o la quantia sol·licitada si és inferior a aquest 
import. Seguidament, es reduiran aquests imports de forma proporcional en funció de 
la puntuació obtinguda. S’atorgarà l’import màxim que estableixen les bases a 
aquelles sol·licituds que obtinguin la puntuació més alta i es reduirà proporcionalment 
el tant per cent que escaigui d’acord amb l’import total a distribuir. 
6.Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades, es puntuaran i seran 
els següents: 
Aportació original, d'interès per al coneixement i feta amb rigor científic: fins a 15 
punts. 
Grau de compliment dels criteris de qualitat, prenent com a referència la darrera 
edició publicada pel centre d'estudis sol·licitant: fins a15 punts.  
(S'adjunten com a Annex a les presents bases els criteris de qualitat de les 
publicacions periòdiques, així com els paràmetres relatius a la presentació de la 
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revista, a la gestió editorial i a les característiques dels continguts. En el cas de les 
monografies, actes de congressos i publicacions equivalents, seran d'aplicació els 
criteris generals de qualitat en l'edició científica. De forma subsidiària, i en els 
aspectes en què siguin aplicables,es tindran en compte per a les monografies els 
criteris de qualitat establerts per a les publicacions periòdiques, recollits en l'annex 
de les presents bases). 
Altres criteris de valoració: fins a 10 punts. 
a)La col·laboració i complementarietat editorial amb el sector públic, privat i/o no 
lucratiu (2,5 punts) 
b)La cooperació amb un altre centre d'estudis, amb una entitat cultural o amb la 
universitat amb voluntat d'optimitzar esforços i recursos (2,5 punts) 
c)La presència en un repositori electrònic d'accés obert els exemplars de les revistes 
científiques o publicacions periòdiques editades amb anterioritat (2,5 punts) 
d)La utilització de llicències que afavoreixin una àmplia difusió i utilització dels 
continguts objecte de difusió (2,5 punts). 
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació 
mínima de 20 punts.  
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. Cada peticionari podrà presentar una 
única sol·licitud. 
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. 
Els defectes de les 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 Comunicació Cultural de l'Àrea de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona.  
Les actuacions d’instrucció consisteixen en la comprovació del compliment dels 
requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts en aquestes bases. 
La Comissió Avaluadora efectuarà l’avaluació de les sol·licituds i, un cop efectuada, 
ha d’emetre un informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació. 
El centre gestor de Comunicació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la 
Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, 
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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/a: 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar.  
Vocals: 
La cap del Servei de Comunicació Cultural. 
La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions. 
Un representant de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, 
designat prèviament per l’entitat. 
Un representant de l’IRMU, designat prèviament per l’entitat. 
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 consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de 
subvencions. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s'hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d'emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
10.Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà acceptada la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que li siguin d'aplicació. 
11.Justificació 

11.1.Documentació i 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. 
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s’especifiquen a la Seu electrònica. 
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. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o 
completar-los en el termini de 15 dies. 
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el cost 
de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, 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. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
a la base 13a 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. 
Els centres beneficiaris hauran de lliurar a la Diputació 6 exemplars dels títols 
subvencionats. 

11.2.Termini de justificació 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza  el 15 de novembre de 
l’any de l'aprovació de la convocatòria corresponent. No s’admetran sol·licituds de 
pròrroga del termini de justificació de la subvenció. 
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. 

11.3.Requeriment 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci 
es revocarà la subvenció. 
12.Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el 
compte justificatiu corresponent.  
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13.Compatibilitat de les subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi al 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 hauran 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. 
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 centre gestor de Comunicació 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 corresponents acords. 
17.Prohibició de contractació amb persones vinculades. 
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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. 
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, 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 aquesta Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació 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 hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la publicació subvencionada.  
També es farà constar el logotip  de la Diputació de Girona en les invitacions dels 
actes de presentació i en qualsevol altre material que s'editi per la difusió de les 
edicions subvencionades. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
a)Si encara és possible el seu compliment 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, amb expressa advertència de que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aqeustes mesures, 

no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb 
l’advertència de que aquest 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)En cas que el títol de l’edició subvencionada sigui finalment diferent al que figura 
en la sol·licitud presentada, s’ha de notificar per escrit a la Diputació de Girona, 
acreditant que es tracta del mateix projecte editorial subvencionat. 
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d)En el cas de les revistes científiques i les publicacions periòdiques se n’editarà la 
corresponent versió electrònica, la qual s’haurà de posar a disposició del públic des 
d’un repositori d’accés obert que en permeti la consulta a text complet com a molt 
tard un any després de la seva publicació en paper. 
e)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. 
f)Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
g)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. 
h)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
i)Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la 

normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de 
compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del bé, tret 
que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre 
d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb 
anterioritat a la concessió de la subvenció.  
j)En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones 
jurídiques a les quals se’ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 
10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, 
la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració. 
22.Principis ètics i de conducta 
Les persones beneficiàries 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 al 
procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui 
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries 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, les persones beneficiàries 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 
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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 
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 publicaran 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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. 
ANNEX  
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CRITERIS DE QUALITAT EN L’EDICIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
Característiques bàsiques (requisits previs per a avaluar la revista) 
1.- Menció de l’equip editorial: s’haurà de mencionar l’existència d’un consell editorial, 
de redacció o responsable científic. 
2.- Identificació dels autors: en els treballs hi haurà de figurar el nom de l’autor o dels 
autors, i la seva filiació acadèmica i/o professional. 
3.- Lloc d’edició: el lloc d’edició de la revista s’haurà de fer constar en un lloc ben 
visible. 
4.- Entitat editora: l’entitat o institució editora de la publicació s’haurà de fer constar 
en un lloc ben visible. 
5.- Menció del director/editor: a la revista hi haurà de constar el nom del director/s o 
editor/s de la publicació.  
6.- Menció de l’adreça de la revista: s’haurà de mencionar l’adreça postal o 
electrònica de l’administració de la revista en un lloc ben visible, perquè es puguin 
realitzar les sol·licituds de subscripcions, intercanvis amb altres revistes, etc. 
Paràmetres relatius a la presentació de la revista 
7.- Pàgines de presentació (coberta i portada): hauran d’incloure el títol complet, el 
número d’ISSN, el volum, el número, la data i la capçalera bibliogràfica. 
8.- Fitxa bibliogràfica: La pàgina de crèdits haurà d’incloure la fitxa bibliogràfica de la 
publicació. 
9.- Menció de periodicitat: la revista haurà de mencionar la seva periodicitat o, en el 
seu defecte, el nombre de fascicles que editarà cada any. 
10.- Taula de continguts: en cada número s’haurà d’incloure una taula de continguts 
o sumari, on hi consti el títol, l’autor i, almenys, la pàgina inicial de cada article. 
11.- Capçalera bibliogràfica a l’inici de l’article: a l’inici de cada article haurà 
d’aparèixer la capçalera bibliogràfica de la revista, per tal d’indicar-hi la font. 
12.- Capçalera bibliogràfica a cada pàgina: la capçalera bibliogràfica també haurà 
d’aparèixer en cada pàgina dels articles publicats. 
13.- Membres del comitè editorial o del consell de redacció: s’hauran de mencionar 
els noms dels membres del comitè editorial o del consell de redacció de la revista. 
14.- Afiliació institucional dels membres del comitè editorial o del consell de redacció: 
s’hauran d’indicar els noms de les institucions a les quals estan adscrits els membres 
del comitè editorial (no s'ha de confondre amb al consell assessor o amb el comitè 
científic: els noms dels seus membres també hauran d’anar acompanyats dels seus 
llocs de treball). No n’hi ha prou amb indicar-ne el país de procedència. 
15.- Afiliació institucional dels autors: s’haurà de proporcionar almenys el nom de la 
institució on s’adscriuen l’autor o autors de cada article. Aquesta informació es podrà 
trobar tant al principi com al final de cada article, així com en les “llistes de 
col·laboradors” o “informació dels autors” que apareixen entre les primeres o les 
últimes pàgines de cada fascicle. 
16.-Publicació de Jornades: En el cas que la revista reculli les actes d’unes jornades, 
caldrà referenciar els membres del comitè científic de les jornades i explicitar el 
procés de selecció de comunicacions. 
Paràmetres relatius a la gestió i la política editorial 
17.- Data de recepció i acceptació d’originals: hauran d’aparèixer les dues dates. 
18.- Identificació: cada revista haurà de tenir el codi ISSN corresponent i anar 
identificada amb el corresponent codi de barres. 
19.- Definició de la revista: s’haurà de mencionar l’objectiu, la cobertura temàtica i el 
públic al qual es dirigeix la revista. 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           197 
 

 

20.- Sistema de selecció d’articles: en la revista haurà de constar el procediment 
utilitzat per a la selecció dels articles que s’hi publiquen. 
21.- Avaluadors externs: d'acord amb el que és habitual en les revistes científiques, 
en el sistema de selecció d'articles hi hauran d'intervenir avaluadors externs al 
consell editorial o comitè de redacció de la revista. 
22.- Autors externs: almenys el 50% dels treballs publicats hauran de provenir 
d’autors externs a l’entitat editora de la revista. En el cas de revistes editades per 
associacions, es consideraran autors vinculats a l’entitat editora els que formin part 
de la directiva de l’associació o figurin en l’equip de la revista. 
23.- Obertura editorial: el comitè editorial o consell de redacció haurà d'incorporar 
persones externes als òrgans als òrgans directius de l'entitat editora de la revista. 
24.- Serveis d’informació: la revista haurà d’estar inclosa en algun servei d’indexació, 
resums, directoris o bases de dades. 
25.-  Compliment de la periodicitat: la revista haurà d’editar cada any el nombre de 
fascicles corresponents amb la periodicitat expressada. 
Paràmetres relatius a les característiques dels continguts 
26.- Contingut original: els articles hauran de ser majoritàriament treballs 
d'investigació, edicions de textos antics, comunicacions científiques o creacions 
originals. 
27.- Instruccions als autors: en cada fascicle hauran d’aparèixer les instruccions als 
autors sobre l’enviament d’originals i resums, així com una referència a la cessió de 
drets per part de l’autor a favor de la revista tant per a l'edició impresa com per a la 
comunicació pública de la versió electrònica. 
28.- Elaboració de les referències bibliogràfiques: en les instruccions als autors 
s’hauran d’indicar les normes d’elaboració de les referències bibliogràfiques. 
29.- Exigència d’originalitat: en la presentació de la revista o en les instruccions als 
autors s’haurà de mencionar aquesta exigència per als treballs sotmesos a 
publicació. 
30.- Resums en almenys dos idiomes: s’hauran d’incloure resums en l’idioma original 
del treball i almenys en un segon idioma. 
31.- Paraules clau en almenys dos idiomes: s’hauran d’incloure paraules clau en 
l’idioma original del treball i almenys en un altre idioma.” 

 

Segon: Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El president senyor Miquel Noguer manifesta que passaríem a la Comissió de 
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar i els punts, si els hi sembla, 
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36, 37, 38 i 39 els faríem conjunts. I després, si ho veuen oportú, es faria una votació 
conjunta. Senyor Piñeira, té la paraula.  
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira pren la paraula i manifesta: bàsicament 
els punts 36, 37, 38 i 39 són les quatre grans convocatòries que fem des de l’Àrea de 
Comunicació Cultural, el que entenem com Publicacions, i que també ha assumit tot 
allò que en el seu dia gestionava el patronat Francesc Eiximenis. Avui el que portem a 
aprovació són les bases respectives, d’aquestes grans quatre línies que tenim de 
l’Àrea de Comunicació Cultural, havent fet una mica d’anàlisi, del que va ser la realitat 
d’aquest exercici que deixem enrere. Segons l’exercici 2018 es van presentar, dintre 
de les línies que tenim de subvencions a edicions i el món editorial en general, 37 
peticions d’ajuntaments, amb una convocatòria de 55.000 euros, 61 sol·licituds entre 
entitats i editors, concretament 48 editors i 13 d’entitats en una convocatòria de 
85.000 euros, 12 peticions pel que fa als centres i instituts de recerca locals i 
comarcals amb una convocatòria de més de 50.000 i 10 peticions pel que fa a les 
activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals amb una convocatòria de 
20.000 euros. Bàsicament, el que proposem per enguany és el següent: les bases 
principalment no presenten grans variacions respecte al que han estat els exercicis 
anteriors, avui repeteixo que aprovem les bases, el que preveiem a futur és que en el 
global de la casa de l’exercici 2019 d’aquest paquet de quatre convocatòries 
s’incrementi la xifra global en 8.000 euros i a la vegada també els redistribuïm els 
imports en funció de cada convocatòria. Per tant, es proposaria que s’incrementessin 
en 5.000 euros els diners destinats a ajuntaments i al foment de les produccions 
editorials, tant d’entitats com d’empreses editorials, hem minoraríem en 2.000 euros 
les activitats dels centres d’estudis locals i comarcals, i mantindríem la partida 
destinada a emissions dels determinats centres d’estudis. Vull recordar, pel que fa als 
centres d’estudis que són un número tancat, sabem els centres d’estudis locals i 
comarcals que hi ha a la demarcació de Girona, no és una cosa que cada dia se’n 
creï un o en desaparegui un, sabem el que editen, sabem el que publiquen, sabem 
les activitats que fan. Per tant el que intentem és reajustar-ho, de manera que 
aquesta redistribució d’imports que vol dir que algunes partides creixen, d’altres se 
minoren i la partida global s’incrementa, ens permeti atendre totes les peticions que 
tenim. I pel que fa a les quatre línies de subvencions que portem avui a aprovació, a 
banda dels imports, recordar que en el cas d’ajuntaments i centres d’estudis, tant pel 
que fa a activitats com edicions, es pot presentar una petició per sol·licitant i pel que 
fa a les produccions editorials d’entitats i d’editorials, distingint les entitats, que és una 
per entitat, i el món editorial que són dues peticions. Per què hi ha al món editorial 
dues? Perquè són ,evidentment, els que més editen, els que més publiquen i els que 
més ens hi ajuden amb la tasca aquesta de tenir edició de temes sobre la demarcació 
de Girona. Darrera consideració, en tots els casos de foment de produccions 
editorials que són d’ajuntaments, entitats, etc., podem aportar fins al 50 % de la 
quantia, en el món editorial només hi demanem que es justifiqui el que els hi donem 
perquè ells assumeixen tot un seguit de despeses en matèria de maquetació, 
correcció, etc., que les estan assumint, que no s’autofacturen evidentment, però que 
per descomptat és cost d’aquella edició. 
 
S’APROVEN per unanimitat els punts 36, 37, 38 i 39 de l’ordre del dia. 
 
37. PLE120/000006/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa 

CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovació inicial de les bases 
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específiques reguladores de subvencions per a activitats dels centres i 
instituts d'estudis locals i comarcals. (Exp. 2018/8724) 

 
“El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic 
definit per la promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, 
la societat, la cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una 
línia específica d'ajuts per fomentar l'organització d'activitats culturals i científiques 
dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats 
sense ànim de lucre que tenen com a objecte d'atenció prioritària l'estudi, la 
divulgació i la defensa del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre 
temàtiques estretament vinculades amb el territori. 
 
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 centres i instituts d'estudis locals i 
comarcals que organitzin activitats culturals i científiques d'interès per al territori de les 
comarques gironines. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a activitats dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, 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 a 
activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals, que es transcriuen 
literalment a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS 
DELS CENTRES I INSTITUTS D’ESTUDIS LOCALS I COMARCALS 
1.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, 
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Esports i Benestar de la Diputació de Girona per al finançament de les activitats dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines. 
Les activitats poden ser de diverses modalitats: a) activitats de projecció de la recerca 
(jornades, congressos, seminaris, etc.), b) activitats de dinamització cultural 
(itineraris, rutes, excursions o visites guiades, etc.), c) cursos i cicles de conferències i 
d) difusió per mitjans digitals  i comunicació pública de la recerca i de les activitats 
culturals i científiques dels centres. 
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. 
Despeses subvencionables: Les derivades de l’organització de les activitats culturals i 
científiques que desenvolupin els centres i instituts d’estudis locals i comarcals, així 
com els honoraris corresponents a encàrrecs a investigadors de treballs de recerca o 
ponències, visites, conferències, etc., i les despeses derivades de la difusió i la 
comunicació pública que se’n faci. 
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es 
consideraran despeses imputables a l’activitat subvencionada aquelles demostrables 
mitjançant una factura el destinatari de la qual sigui el centre d’estudis beneficiari de 
la subvenció. Així doncs, no s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines 
de treballadors, tiquets, rebuts o altres formes de justificació similars. 
Període d’execució: Del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de l’any 
de la convocatòria. 
Despeses no subvencionables: No es consideraran despeses subvencionables els 
tiquets d’autopista, despeses de telèfon o altres despeses que no siguin clarament 
demostrables ni estrictament necessàries per a la realització de l’activitat 
subvencionada. 
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines 
que no depenguin de cap òrgan de l’Administració. 
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 
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries del centre gestor de Comunicació Cultural de l’estat 
de despeses de la Diputació de Girona, i per l’import màxim que assenyali la 
convocatòria corresponent. 
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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 quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 6, i, atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així 
com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat. L’import de la 
subvenció concedida no podrà ser superior a 3.000,00 €. 
L’atribució dels imports per a cada sol·licitud s’efectuarà seguint el procediment 
següent:  
S’atorgarà inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que segons les bases 
específiques es pot concedir (3.000 €), o la quantia sol·licitada si és inferior a aquest 
import. Seguidament, es reduiran aquests imports de forma proporcional en funció de 
la puntuació obtinguda. S’atorgarà l’import màxim que estableixen les bases a 
aquelles sol·licituds que obtinguin la puntuació més alta i es reduirà proporcionalment 
el tant per cent que escaigui d’acord amb l’import total a distribuir. 
6.Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades es puntuaran i seran 
els següents:  
1)L’estructura, la durada, el nombre de participants i la resta de detalls que s’aportin 
sobre el contingut de l’activitat: fins a 15 punts. 
2)L’interès de l’activitat d’acord amb els seus objectius, plantejament, trajectòria, etc.: 
fins a 15 punts. 
Altres criteris de valoració: fins a 10 punts. 
a)Activitats que prevegin la difusió i divulgació de la recerca per mitjans digitals en 
accés obert (2,5 punts). 
b)Activitats que, amb voluntat d’optimitzar recursos, s’organitzin en cooperació entre 
centres d’estudis o amb altres entitats del sector públic, privat i/o no lucratiu (2,5 
punts). 
c)Activitats en col·laboració amb la universitat (2,5 punts). 
d)Activitats que representin capacitat d’innovació o que responguin a les demandes 
culturals de la societat (2,5 punts). 
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima 
de 20 punts. 
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. Cada peticionari podrà presentar una única 
sol·licitud. 
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. 
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 
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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 Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, 
Educació,  Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció consisteixen en la comprovació del compliment dels 
requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts en aquestes bases. 
La Comissió Avaluadora efectuarà l’avaluació de les sol·licituds i, un cop efectuada, 
ha d’emetre un informe en què s’ha concretar el resultat de l’avaluació. 
El centre gestor de Comunicació 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 de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar.  
Vocals: 
La cap del Servei de Comunicació Cultural. 
La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions. 
Un representant de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, designat 
prèviament per l’entitat. 
Un representant de l’IRMU, designat prèviament per l’entitat. 
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 consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de subvencions. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu.  
10.Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
11.Justificació 
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11.1.Documentació i 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: 
-Documentació acreditativa del suport de la Diputació en la difusió de les activitats 
subvencionades. 
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. 
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s’especifiquen a la Seu electrònica. 
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. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o 
completar-los en el termini de 15 dies. 
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el cost 
de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, 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 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 de justificació 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de 
l’any de la convocatòria. No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de 
justificació de la subvenció. 
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. 
11.3.Requeriment 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci 
es revocarà la subvenció. 
12.Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el 
compte justificatiu corresponent.  
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13.Compatibilitat de subvencions  
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Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
14.Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran 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.  
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 Centre Gestor de Comunicació 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 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. 
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 aquesta Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació 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 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. 
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Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona en tots els cartells, programes, 
tríptics, invitacions i qualsevol altre material de difusió de les activitats 
subvencionades. A efectes de comprovacions, caldrà fer arribar al Servei de 
Comunicació Cultural (comunicaciocultural@ddgi.cat) el material de difusió que faci 
referència a l’activitat. 
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: 
c)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. 
d)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible complir 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. 
21.Altres obligacions dels beneficiaris 
k)Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
l)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.  
m)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. 
n)Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
o)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. 
p)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
q)Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la 
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de 
compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del bé, tret 
que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre 
d’entitats que puguin portar a terme l’execució, prestació o lliurament requerits, o tret 
que la despesa d’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.   
r)En compliment de 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. 
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Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics, en l’exercici de la 
seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 
d)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. 
e)No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
f)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 benefiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 
f)Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. 
g)No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació de la subvenció o ajut. 
h)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. 
i)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. 
j)Complir les obligacions de facilitar 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 les 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’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 
23.Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 
h)La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
i)La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
j)El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions. 
k)El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
l)L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
m)Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
n)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 
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Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (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 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 (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 a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
38. PLE120/000007/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa 

CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovació inicial de les bases 
específiques reguladores de subvencions per a publicacions d'interès 
local editades per ajuntaments. (Exp. 2018/8726) 

 
 

“Antecedents 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
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estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
publicacions d’interès local editades pels ajuntaments de les comarques gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cooperació Cultural, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un 
servei públic definit per la promoció, la divulgació i la recerca dels valors que 
configuren el territori i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, estableix 
diferents línies de subvencions destinades a fomentar la publicació de llibres d’interès 
cultural, una de les qual està destinada als ajuntaments de les comarques gironines 
per a l’edició de publicacions de temàtiques relacionades amb els municipis i/o 
d’autors/es locals. 
 
L'objecte d'aquestes Bases específiques és, d'acord amb el que preveu l'Ordenança 
general de subvencions, l'atorgament de subvencions als ajuntaments de les 
comarques gironines, als organismes que en depenen o a les entitats municipals 
descentralitzades, per a la publicació de llibres d’interès local. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a publicacions 
d’interès local editades per ajuntaments. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, 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 a 
publicacions d’interès local editades per ajuntaments, el text de les quals es transcriu 
a continuació:  
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A 
PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS  

1.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 finançar la publicació de llibres 
d’interès local editats pels ajuntaments de les comarques gironines. 
Són objecte d’aquestes subvencions les publicacions d’interès local editades pels 
ajuntaments de les comarques gironines, en suport paper o en suport electrònic, que 
tinguin un mínim de 50 pàgines i que incloguin el corresponent número de dipòsit 
legal. 
Queden exclosos de subvenció els catàlegs d’exposicions el contingut literari dels 
quals sigui una part minoritària del conjunt, les revistes, els butlletins municipals, els 
programes de festes, els plànols, els fullets, les reimpressions, etc. Aquests supòsits 
són enumeratius i ampliables. Així mateix, la Comissió Avaluadora podrà reconsiderar, 
si escau, els supòsits establerts, ateses raons d’oportunitat. 

2.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 
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presentin en el període fixat en la convocatòria 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 consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera inequívoca, 
responguin a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases, resultin estrictament 
necessàries i es realitzin en el termini i en les condicions que determinen aquestes 
bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu 
valor de mercat. 
Despeses subvencionables: les relatives a l’edició de les publicacions (retribucions als 
autors, treballs de disseny gràfic, impressió, maquetació, enquadernació, correcció, 
etc.). 
Tot i que no es requereix la presentació de factures justificatives, només es 
consideren despeses imputables a la publicació subvencionada aquelles 
demostrables mitjançant una factura el destinatari de la qual sigui el beneficiari de la 
subvenció (ajuntament, organisme autònom, entitat municipal descentralitzada, etc.). 
Despeses no subvencionables: No es consideren despeses subvencionables els 
tiquets d’autopista, les despeses de telèfon o altres despeses la realització de les 
quals no sigui clarament demostrable i estrictament necessària per a l’edició de la 
publicació subvencionada. 
Tampoc no es consideren despeses subvencionables els imports satisfets en 
concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de deduïbles, compensables o 
repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la subvenció. 
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior a la convocatòria al 15 de 
novembre de l’any de la convocatòria. 

4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
ajuntaments i els organismes que en depenen, així com les entitats municipals 
descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines. 

5.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. Cada peticionari podrà presentar una única 
sol·licitud. 
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 s’ha de presentar per l’EACAT a la Diputació en el termini que es 
determini en la convocatòria. 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 
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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. 

6.Criteris de valoració 
Els criteris que serveixen per valorar les sol·licituds presentades són els següents: 
-Publicacions editades per entitats municipals descentralitzades (EMD) i ajuntaments 
de menys de 2.000 habitants: 30 punts 
-Publicacions editades per ajuntaments de 2.000 habitants o més: 20 punts  

a)Interès cultural de l’edició: fins a 10 punts. a.1) Edició de treballs de recerca o 
d’alta divulgació sobre la història, el patrimoni i la vida local del municipi: 10 
punts; a.2) Edició d’obres de divulgació de temes relacionats amb el municipi o 
d’altres tipologies: 5 punts 

b)Edicions relacionades amb commemoracions o efemèrides d’interès cultural o 
amb motiu de premis literaris del municipi: 5 punts 

c)Edicions d’autors/es locals o vinculats amb el municipi: 5 punts 
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima 
de 25 punts. 

7.Forma de determinar la quantia de les subvencions 
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries del centre gestor de Comunicació Cultural de l’estat 
de despeses de la Diputació de Girona. 
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 quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà 
cada sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts al punt 6, i, atesa la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de la 
subvenció concedida serà d’un màxim del 50 % del pressupost presentat i no podrà 
ser superior a 3.000 euros. 
L’atribució dels imports per a cada sol·licitud s’efectuarà seguint el procediment 
següent: S’atorgarà inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que, segons les 
bases específiques, es pot concedir (50 % del pressupost presentat, fins a un màxim 
de 3.000 €), o la quantia sol·licitada si és inferior a aquest import. Seguidament, es 
reduiran aquests imports de manera proporcional en funció de la puntuació obtinguda. 
S’atorgarà l’import màxim que estableixen les bases a aquelles sol·licituds que 
obtinguin la puntuació més alta, i es reduirà proporcionalment el tant per cent que 
escaigui d’acord amb l’import total a distribuir. 

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 Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, 
Educació,  Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció consisteixen en la comprovació del compliment dels 
requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts en aquestes bases. 
La Comissió Avaluadora efectuarà l’avaluació de les sol·licituds i, un cop efectuada, 
ha d’emetre un informe en què s’ha concretar el resultat de l’avaluació. 
El Servei de Comunicació 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 
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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 de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar 
Vocals:  
La cap del servei de Comunicació Cultural 
El/la responsable de la gestió administrativa d’aquesta 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 consideració de la Junta de Govern de la 
Diputació, la qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament 
de les subvencions.  
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 

10.Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 

11.Justificació 
11.1.Documentació i forma de justificar 

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació per l’EACAT, mitjançant el model 
de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, juntament amb 
quatre exemplars de l’obra subvencionada on s’indiqui el suport de la Diputació de 
Girona. 
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. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el cost 
de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la 
quantia. Si l’import justificat és inferior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
sempre que la despesa realitzada sigui igual o superior al 50 % del pressupost 
presentat. Quan la reducció de la despesa és superior al 50 % del pressupost 
presentat, es redueix proporcionalment la subvenció concedida. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base número 13 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. 
11.2  Termini  
El termini per justificar les edicions subvencionades finalitzarà el 15 de  novembre de 
l’any de la convocatòria. En cas que coincideixi en dissabte o festiu, l’esmentat termini 
finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
11.3Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci 
es revocarà la subvenció.  

12.Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el 
compte justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 

13.Compatibilitat de les subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 

14.Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 

15.Modificació de les subvencions 
Els beneficiaris no podran demanar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, 
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 

16.Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb 
l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

a)Supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

b)Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

Els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides 
seran tramitats pel servei de Comunicació Cultural, i correspondrà a la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona l’adopció dels 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 les quals 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 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 
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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, 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 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, 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 hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de l’edició subvencionada.  
També es farà constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions dels 
actes de presentació i en qualsevol altre material que s’editi per a la difusió de les 
edicions subvencionades. A efectes de comprovació, caldrà fer arribar a l’adreça de 
correu electrònic del Servei de Comunicació Cultural, els materials de difusió dels 
llibres subvencionats. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats que, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

a)Si encara és possible complir l’obligació esmentada en els termes 
establerts, l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti 
les mesures de difusió establertes en un termini no superior a quinze 
dies, amb l’advertència 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  complir l’obligació esmentada en els termes 
establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre 
que aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En 
el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar 
un termini no superior a quinze dies perquè les adopti, 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 la realització 

de l’edició i el compliment de la finalitat que determinen  la concessió o el 
gaudi de la subvenció. 

c)En cas que el títol de l’edició subvencionada sigui finalment diferent al que 
figura en la sol·licitud presentada, s’ha de notificar per escrit a la 
Diputació de Girona, i acreditar que es tracta del mateix projecte editorial 
subvencionat. 

d)Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 
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e)Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
exigits  en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 

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

g)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable. 

h)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. 

i)En compliment de 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 
Les persones beneficiàries 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 en el procediment 
o el pugui afectar. Particularment, s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui 
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries 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 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, les persones beneficiàries 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 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, sense perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per 
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previsió legal, en els supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de 
la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i les 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, sense perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes en 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 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 es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les 
bases o, una vegada aprovades definitivament, s’hi interposi recurs, el president de la 
Diputació de Girona serà l’òrgan competent per emetre una resolució, així com per 
resoldre sobre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria 
corresponent. En el cas que la resolució de les al·legacions impliqui la modificació del 
text de les bases, se suspendrà la tramitació de la convocatòria. 
D’aquestes resolucions del president, se’n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc 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 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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 a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de vint dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  A aquest efecte, caldrà 
publicar un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de 
la Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
39. PLE120/000008/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa 

CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovació inicial de les bases 
específiques reguladores de subvencions per al Foment de produccions 
editorials. (Exp. 2018/8723) 

 
“Antecedents 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per al 
foment de produccions editorials d’interès cultural de l’àmbit de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic 
definit per la promoció, la divulgació i la recerca dels valors que configuren el territori i 
el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, estableix diferents línies de 
subvencions destinades a fomentar la publicació de produccions editorials d’interès 
cultural i, especialment, l’edició de treballs que contribueixen a un millor coneixement 
de la història, la societat i el patrimoni natural i cultural de les terres de Girona. 
 
L'objecte d'aquestes Bases específiques és, d'acord amb el que preveu l'Ordenança 
general de subvencions, l'atorgament de subvencions adreçades als editors i a les 
organitzacions no lucratives que editin publicacions d'interès cultural que contribueixin 
a enriquir el patrimoni bibliogràfic de les comarques gironines. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per al foment de 
produccions editorials. 
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D’acord amb els antecedents exposats, 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 
foment de produccions editorials, el text de les quals es transcriu a continuació:  
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT 
DE PRODUCCIONS EDITORIALS  

1.Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen com a objecte fixar i estructurar 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 finançar produccions editorials 
d’interès cultural que contribueixin a enriquir el patrimoni bibliogràfic de les comarques 
gironines.  
Són objecte d’aquestes subvencions les produccions editorials, de l’àmbit de les 
comarques gironines, d’interès cultural, publicades en suport paper o en suport 
electrònic, que compleixin els requisits següents: edicions en llengua catalana, que 
incloguin el corresponent número d’ISBN i de dipòsit legal, que siguin comerciables a 
través dels canals habituals de venda de llibres (en el cas d’edició electrònica, que es 
posin a la venda des de portals que en permetin la descàrrega o bé la consulta en 
línia), i que tinguin un mínim de 50 pàgines (excepte els llibres infantils, de teatre o 
poesia, els còmics, novel·les gràfiques o cançoners). S’inclouen també aquelles 
publicacions editades per entitats i editors que no siguin de les comarques gironines si 
el tema o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció són d’aquest àmbit territorial. 
Queden excloses de subvenció les edicions compreses en els supòsits següents: 

a)Les revistes o publicacions periòdiques. 
b)Els llibres d’ensenyament. 
c)Els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb edició limitada i numerada. 
d)Les obres editades en fascicles o en fulls no relligats o canviables, i 

permanentment actualitzades. 
e)Les obres editades per entitats o empreses que només siguin assequibles 

als respectius socis o adherits, i les editades expressament per a la 
venda a terminis. 

f)Les obres en què el text no sigui majoritàriament en català. 
g)Els llibres infantils sense text. 
h)Els catàlegs d’exposicions el contingut literari dels quals sigui part 

minoritària del conjunt. 
i)Els suplements de publicacions i les publicacions que es comercialitzin 

principalment de forma condicionada a l’adquisició d’una altra. 
j)Els àlbums, retallables o quaderns d’exercicis. 
k)Els volums solts d’una obra completa, en el cas que no es comercialitzin 

per separat. 
l)Les reimpressions i les reedicions, excepte si la primera edició data de més 

de deu anys d’antiguitat o bé si l’obra incorpora un nou contingut (estudi 
crític, pròleg, nova traducció o revisió, etc.). 

Aquests supòsits són enumeratius i ampliables. Així mateix, la Comissió Avaluadora 
podrà reconsiderar, si escau, els supòsits establerts, ateses raons d’oportunitat. 
En queden excloses les publicacions que siguin objecte d’atenció mitjançant conveni, 
subvenció de caràcter nominatiu o altres línies específiques de la Diputació de 
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Girona. 
2.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 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 aquella que, de manera inequívoca, respongui 
a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases, resulti estrictament necessària i es 
realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas el 
cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
Despeses subvencionables: les relatives a la producció de les publicacions (despeses 
de drets d’autor, correcció, reproducció de fotografia, treballs de disseny gràfic i 
il·lustració, impressió, maquetació, enquadernació, despeses de paper en el cas que 
aquestes no estiguin incloses en els despeses d’impressió, etc.) i a la seva difusió i 
comercialització (enviament, promoció i comunicació, etc.). 
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es 
consideren despeses imputables a la publicació subvencionada aquelles 
demostrables mitjançant una factura el destinatari de la qual sigui l’entitat o editor 
beneficiari de la subvenció. Així doncs, no s’acceptaran com a justificants de despesa 
les nòmines de treballadors de la mateixa editorial beneficiària de la subvenció. 
Despeses no subvencionables: No es consideren despeses subvencionables els 
tiquets d’autopista o de pàrquing, les despeses de telèfon o altres despeses la 
realització de les quals no sigui clarament demostrable i estrictament necessària per a 
l’edició de la publicació subvencionada.  
Tampoc no es consideren despeses subvencionables els imports satisfets en 
concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de deduïbles, compensables o 
repercutibles per part del sol·licitant de la subvenció. Així, el pressupost que es faci 
constar en la sol·licitud no ha d’incloure l’import en concepte d’IVA. 
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de l’any 
de la convocatòria. 

4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
editors (persones físiques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives de l’àmbit de 
les comarques gironines. També hi poden concórrer entitats i editors que no siguin de 
les comarques gironines si el tema o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció 
són d’aquest àmbit territorial. 
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones 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. 
No poden optar a aquestes subvencions: les administracions i entitats públiques, les 
empreses públiques, les mancomunitats, les comunitats o associacions de municipis o 
els consorcis públics amb participació municipal, les persones físiques i jurídiques 
contractades per gestionar produccions editorials impulsades pels ens locals, les 
congregacions i institucions religioses, els partits i les associacions polítiques, els 
sindicats, les coalicions electorals, els grups municipals i altres estructures d’ordre 
similar, les associacions de pares i mares, i altres entitats d’ordre similar. 
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5.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.  Les empreses editorials podran presentar 
un màxim de dues sol·licituds. Els autors, els editors no dedicats professionalment a 
l’activitat professional i les entitats sense ànim de lucre podran presentar una única 
sol·licitud de subvenció en cada convocatòria. 
En cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds es podran 
presentar tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de 
Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la 
legislació de procediment administratiu.  
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 
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 que 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. 

6.Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades són els següents: 

a)Publicacions editades per entitats o per empreses editorials (persones físiques o 
jurídiques) que es dediquen professionalment a l’activitat editorial: 10 punts 

b)Publicacions editades pels seus autors: 5 punts 
Altres criteris de valoració: 

c)L’interès cultural de l’edició: fins a 10 punts. S’avaluaran els aspectes següents: 
a.1) valor documental, científic o literari de l’obra (fins a 5 punts), i a.2) obra 
relacionada amb commemoracions o efemèrides culturals (5 punts). 

d)L’ interès de l’edició en l’àmbit territorial: fins a 10 punts. S’avaluaran els 
aspectes següents: b.1) publicacions que divulguin els valors naturals, 
culturals, socials i històrics de les terres gironines (5 punts), i b.2) vinculació 
territorial de l’autor/a o autors (5 punts). 

e)Les edicions o reedicions que suposin la recuperació d’obres exhauries o 
difícilment trobables, o bé obres traduïdes per primer cop al català: 5 punts. 

f)Difusió i comercialització de l’obra. Es valorarà que el sol·licitant disposi d’un pla 
de comercialització de l’obra i una estratègia de difusió per diferents mitjans: 5 
punts. 

g)Experiència editorial. Editors o entitats que realitzin activitat editorial amb un 
mínim de tres anys d’antiguitat: 5 punts.  

Per poder optar a les subvencions les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima 
de 15 punts. 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           220 
 

 

7.Forma de determinar la quantia de les subvencions 
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries del Centre Gestor de Comunicació Cultural de 
l’estat de despeses de la Diputació de Girona. 
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 quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà 
cada sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts al punt 6, i, atesa la qualificació 
obtinguda, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost presentat per a l’edició del llibre. 
L’import de la subvenció concedida serà d’un màxim del 50 % del pressupost 
presentat, i no podrà ser superior als 2.500 euros.  
L’atribució dels imports per a cada sol·licitud s’efectuarà seguint el procediment 
següent: S’atorgarà inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que segons les bases 
específiques es pot concedir (50 % del pressupost presentat, fins a un màxim de 
2.500 euros), o la quantia sol·licitada si és inferior a aquest import. Seguidament, es 
reduiran aquests imports de forma proporcional en funció de la puntuació obtinguda. 
S’atorgarà l’import màxim que estableixen les bases a aquelles sol·licituds que 
obtinguin la puntuació més alta, i es reduirà proporcionalment el tant per cent que 
escaigui d’acord amb l’import total a distribuir. 

8.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient de concessió d’aquestes subvencions 
corresponen al servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar. 
Les actuacions d’instrucció consisteixen en la comprovació del compliment dels 
requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts en aquestes bases. 
La Comissió Avaluadora efectuarà l’avaluació de les sol·licituds i, un cop efectuada, 
ha d’emetre un informe en què s’ha concretar el resultat de l’avaluació. 
El Servei de Comunicació 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 de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar 
Vocals:  
La cap del servei de Comunicació Cultural 
El/la responsable de la gestió administrativa 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 consideració de la Junta de Govern de la 
Diputació, la qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament 
de les subvencions.  
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Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 

10.Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 

11.Justificació 
11.1 Documentació i 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. 
En cas que els beneficiaris siguin persones físiques, la justificació es podrà presentar 
tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de Sant 
Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de 
procediment administratiu  
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen a la Seu electrònica. 
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. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total de la subvenció concedida. Si el cost 
de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la 
quantia. D’altra banda, es reduirà la subvenció concedida en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a l’import 
concedit o bé s’hi incorporin conceptes no subvencionables. La Diputació es reserva 
el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de les despeses 
justificades. 
D’acord amb el que s’estableix al punt 13 d’aquestes bases, es reduirà l’import de la 
subvenció quan els ingressos obtinguts superin la despesa efectiva. 
Els beneficiaris de les subvencions hauran de lliurar al servei de Comunicació Cultural 
de la Diputació de Girona quatre exemplars de l’obra subvencionada, en el cas de 
llibres impresos, en els quals haurà de constar el suport de la Diputació de Girona. 
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 de justificació de les subvencions atorgades finalitzarà el 15 de novembre 
de l’any de l’aprovació de la convocatòria corresponent. En cas que coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
11.3. Requeriment de la justificació 
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Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci 
es revocarà la subvenció. 

12.Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el 
compte justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 

13.Compatibilitat de les 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 hauran de ser 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. 

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’ncompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El servei de Comunicació 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 realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de l’òrgan concedent 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 les 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 aquesta Diputació 
s’entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
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concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, 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 la pàgina de crèdits de l’edició subvencionada. 
També es farà constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions dels 
actes de presentació i en qualsevol altre material que s’editi per a la difusió de les 
edicions subvencionades. A efectes de comprovació, caldrà fer arribar aquestes 
invitacions o altres materials al Servei de Comunicació Cultural 
comunicaciocultural@ddgi.cat. 
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’apliquen les regles següents: 

a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establers, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a quinze dies, amb l’advertència 
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 complir l’obligació esmentada en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar 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 
perquè les adopti, 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 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) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la 

normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar 
com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el 
lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en 
el mercat suficient nombre d’entitats que puguin portar a terme l’execució, 

mailto:comunicaciocultural@ddgi.cat


 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           224 
 

 

prestació o lliurament requerits, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat 
a la concessió de la subvenció. 

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 
Les persones beneficiàries 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 en el procediment 
o el pugui. Particularment, s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar 
els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries 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 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, les persones beneficiàries 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 realitzi per al 
seguiment 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 manera directa per 
previsió legal, en els supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de 
la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i les 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. 
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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 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 es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les 
bases o, una vegada aprovades definitivament, s’hi interposi recurs, el president de la 
Diputació de Girona serà l’òrgan competent per emetre una resolució, així com per 
resoldre sobre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria 
corresponent. En el cas que la resolució de les al·legacions impliqui la modificació del 
text de les bases, se suspendrà la tramitació de la convocatòria. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc 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 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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 a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de vint dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  A aquest efecte, caldrà 
publicar un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de 
la Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
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S’APROVA per unanimitat. 
 
40. PLE120/000004/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa 

CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases 
reguladores de subvencions als centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del 
programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona. (Exp. 
2018/8545) 

 
“El programa «Indika» s’emmarca en el servei de recursos pedagògics de la Diputació 
de Girona, amb l’oferta destinada als espais considerats com a patrimoni cultural de 
les terres de Girona i de més enllà d’aquest territori. Amb aquest programa es vol 
materialitzar l’aproximació dels escolars als centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni i contribuir a la seva formació en l’àmbit concret del 
patrimoni cultural. 
 
El Ple de la Diputació de Girona de 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de Subvencions, dins del qual es preveu que el Servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per al programa «Indika». L’objectiu de la 
subvenció és augmentar el nombre de visites escolars als espais patrimonials de la 
demarcació de Girona; també, propiciar la connexió entre escoles i equipaments 
patrimonials, de manera que aquests últims puguin esdevenir una font de recursos 
pedagògics per als centres d’ensenyament. 
 
D’acord amb l’article 36.1 d, és una competència de les diputacions la cooperació en 
el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació del territori de la 
demarcació. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003 esmentada, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el 
marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, 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 als 
centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de 
Girona, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
«Bases reguladores de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació 
del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa “Indika” , de 
recursos educatius de la Diputació de Girona 
1.Definició de l’objecte 
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Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions de l’Àrea de Cooperació Cultural de la Diputació de 
Girona per al finançament d’activitats educatives que s’ofereixin als grups escolars 
d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i 
superior. Totes les propostes s’han d’ajustar a les condicions establertes en els 
annexos 1 i 2 de les bases i han d’incorporar valors per aconseguir la sensibilització i 
la corresponsabilització de l’alumnat envers la conservació del patrimoni cultural. 
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. 
No es preveu cap tipus de quota social ni de subvenció genèrica per al funcionament 
ordinari dels equipaments i serveis. 

1. Se subvencionen exclusivament les activitats que hagin estat seleccionades per 
la Diputació de Girona i que duguin a terme les escoles dins del calendari 
escolar determinat a la convocatòria corresponent. 

2. No són subvencionables: 
Les activitats i els tallers que no hagin estat seleccionats per la Diputació 

de Girona. 
El transport. 
L’hostaleria. 

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
centres de conservació, difusió i interpretació de la memòria històrica ubicats a les 
comarques gironines, tot i que, de manera excepcional i per raons d’interès cultural, 
es poden acceptar equipaments fora de l’àmbit estricte de la demarcació de Girona 
que duguin a terme activitats d’educació i interpretació patrimonial, que presentin una 
proposta pedagògica en concordança amb l’objecte d’aquest concurs i que 
desenvolupin algun dels àmbits patrimonials que s’esmenten a l’annex 1. Cada centre 
patrimonial ha de tenir propostes pedagògiques individualitzades per a un o més 
nivells educatius. 
Els educadors han de tenir estudis de magisteri, primer cicle d’estudis universitaris o 
experiència de tres anys en educació relacionada amb museus i centres patrimonials. 
La Diputació de Girona seleccionarà les propostes presentades tenint en compte els 
criteris que es detallen en l’article 6 d’aquestes bases.  
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts en l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5.Manera de determinar la quantia de les subvencions 
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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.  
Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. De 
conformitat amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta en la convocatòria, es concretaran les activitats que se 
subvencionen.  
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec 
a les partides del centre gestor de Cooperació Cultural, de l’estat de despeses de la 
Diputació, per l’import màxim que assenyali la corresponent convocatòria. 
El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis, ja que aquestes subvencions 
són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa activitat. En qualsevol cas, les 
quantitats, sumades a altres ajuts, no poden excedir el cost total de la inversió. 
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades dutes a terme 
per les escoles és, com a màxim, del 70   % del cost, amb un límit de 

2,25  €/alumne per a activitats de mitja jornada i de 3,15  €/alumne per a activitats 
de jornada sencera. 
6.Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades es puntuaran i seran 
els següents: 

Es farà una primera selecció per tipologies patrimonials. 
En una segona selecció es valoraran els aspectes següents: 

1. La qualitat de la proposta i la capacitat d’innovació (fins a 3 punts). 
1.1. La concreció dels guions de continguts, el rigor conceptual i 

l’adequació als col·lectius diana. 
1.2. La qualitat dels recursos pedagògics de suport. Es valorarà 

especialment la integració de les noves tecnologies. 
1.3. La situació i adequació dels equipaments en relació amb el tipus 

patrimonial per al qual opta i amb les activitats proposades. Es 
valorarà especialment que siguin els serveis pedagògics dels 
mateixos equipaments patrimonials els qui desenvolupin l’oferta 
didàctica. 

2. La concisió i claredat de la proposta (1 punt). 
3. El foment de la participació activa i del raonament per part dels participants 

durant les activitats (fins a 2 punts). 
3.1. La incorporació d’exercicis de lògica i de deducció. 
3.2. La promoció de l’actitud participativa dels alumnes i la potenciació del 

paper de la societat en la conservació del patrimoni. 
4. L’equip humà (fins a 3 punts). 

4.1. L’estabilitat de l’equip humà. 
4.2. L’experiència de l’equip en la realització d’activitats d’interpretació del 

patrimoni. 
4.3. La formació acadèmica. Els diplomes de postgrau d’interpretació del 

patrimoni i els màsters de patrimoni cultural dels coordinadors/es o 
educadors/es comportaran més puntuació per part de la comissió 
qualificadora (com a màxim, 0,5 punts). 

5. El preu de l’activitat (fins a 1 punt). 
5.1. Adequació del cost al projecte. 
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Les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 perquè 
puguin entrar en el programa. 

En una darrera selecció es tindran en compte les possibles duplicitats d’oferta 
d’activitats en els mateixos espais patrimonials. En aquest cas, entrarà en el 
programa «Indika» la que s’ofereixi des de l’equipament patrimonial. 

7.Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la 
convocatòria, han d’estar signades per la persona interessada o per la que representi 
legalment l’entitat. 
Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que estarà 
disponible al web de la Diputació en el moment de publicació de la convocatòria. 
Els centres de conservació, difusió i interpretació tindran l’opció de mantenir, canviar 
de preu o donar de baixa aquelles activitats que ja hagin estat presentades en la 
convocatòria de l’any anterior. En conseqüència, no és necessari tornar a presentar 
una sol·licitud amb les característiques detallades d’aquestes activitats. 
Pel que fa a la presentació d’activitats noves, el mateix model normalitzat de la 
sol·licitud dona opció a presentar-les sempre que es compleixin els requisits 
necessaris. 
Pel que fa a les activitats que es mantinguin o canviïn de preu, en cas que es vulgui 
conservar el catàleg de fotografies, no caldrà tornar a enviar-les. Ara bé, si es volen 
canviar respecte a la convocatòria de l’any anterior o si es tracta d’activitats noves, es 
podran adjuntar en el mateix formulari de sol·licitud. Les fotografies que acompanyin 
l’activitat en el catàleg han de ser en format digital (800 x 600 píxels a 72 ppp). 
El model normalitzat de la sol·licitud ha d’anar acompanyat de la documentació 
annexa següent: 

a) Projecte educatiu del servei (vegeu l’annex 3), en el cas de presentar-se 
al programa «Indika» per primer cop o bé haver-lo modificat respecte a 
edicions anteriors. 

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  

—Ajuntaments: EACAT  
—Entitats, empreses i d’altres: e-TRAM  

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

L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris que estableixen 
aquestes bases. 

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei 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, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de 
l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada pels membres 
següents: 

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

Vocals: El/La cap del Servei de Cooperació Cultural. 
 Dos experts en el camp del patrimoni cultural i l’educació. 
 El/La responsable administratiu/iva del programa «Indika». 

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 consideració de Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament de les subvencions.  
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la 
Diputació de Girona i constarà de la relació dels beneficiaris, així com dels 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de tres 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. 
10.Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11.Justificació 
11.1. Manera de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu normalitzat.  
Es poden presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la 
despesa subvencionada. En aquest cas, es poden presentar un màxim de tres 
comptes justificatius, corresponents als semestres escolars.  
Cada compte justificatiu s’ha d’acompanyar de: 
Les factures, signades pel responsable del grup escolar, en les quals ha de constar la 
data de l’activitat, el nom del centre educatiu, el nivell educatiu del grup escolar, el 
nom del professor o professora responsable, el nombre d’alumnes assistents, 
l’activitat que han dut a terme, el preu de l’activitat, la subvenció aplicada, el total de la 
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factura i l’IVA aplicat.  
Un resum justificatiu del compliment de les activitats que, en qualsevol cas, contingui 
la informació següent:  

Valoració de les activitats per part de l’equip d’educadors. 
Un exemplar de tota la documentació gràfica o audiovisual que hagi estat 

utilitzada en la difusió pública de les activitats amb el logotip dels Programes 
Pedagògics de la Diputació de Girona.  

Proposta de millores de les activitats i/o del programa, si s’escau.  
A conseqüència de la petició d’aquest resum trimestral, no cal presentar una memòria 
a final d’any.  
No s’acceptarà cap alteració dels preus ni activitats prèviament acordades i objecte 
de subvenció. L’incompliment d’aquesta clàusula implica no lliurar la subvenció i 
excloure automàticament el centre patrimonial del programa. 
Una vegada que s’hagi comprovat, si escau, l’execució correcta i que s’hagi completat 
la justificació necessària, es reconeixerà l’obligació i es pagarà posteriorment a favor 
del beneficiari, en els termes que es derivin de l’acord d’atorgament, d’aquestes 
bases i de la convocatòria corresponent. La Diputació de Girona pot 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.  
La subvenció de la Diputació als escolars es farà efectiva directament als centres 
patrimonials una vegada hagin estat realitzades i justificades degudament les 
activitats subvencionades. 
El procediment de reserva de les activitats és el següent: 

1.Els centres d’ensenyament han de formalitzar la sol·licitud de les activitats 
pedagògiques en el termini establert al web dels programes pedagògics i 
educatius de la Diputació de Girona 

2.Els centres d’ensenyament han de consultar el web dels programes pedagògics 
i educatius de la Diputació i escollir les activitats que s’adaptin a les seves 
necessitats.  

3.Els centres d’ensenyament han de trucar al centre patrimonial i reservar 
l’activitat. 

4.Els centres d’ensenyament han de sol·licitar la subvenció de l’activitat a la 
Diputació de Girona mitjançant el formulari específic del web dels programes 
pedagògics. 

5.La Diputació de Girona emetrà un informe i/o avís en què doni conformitat de la 
subvenció, per al centre d’ensenyament i per al centre patrimonial. La reserva 
queda condicionada a l’ordre d’entrada de la sol·licitud i a l’existència de crèdit 
suficient. 

6.Tindran prioritat les reserves dels centres d’alta complexitat de les comarques 
gironines. 

7.Cada centre escolar pot sol·licitar fins a vuit activitats subvencionades; a partir 
de la novena reserva, les sol·licituds quedaran directament en llista d’espera. 

8.Prioritàriament, s’han de sol·licitar les activitats per cursos escolars. Les 
sol·licituds d’activitats que es facin per cicles educatius computaran com a 
dues activitats a partir de 75 alumnes.  

9. Per a les activitats que queden en llista d’espera, la concessió de la subvenció 
estarà subjecta al pressupost disponible, i es donarà prioritat a la diversitat de 
centres davant la concentració de peticions d’una mateixa escola. Així mateix, 
es tindran especialment en compte les sol·licituds de centres d’alta 
complexitat.  
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10.Un cop finalitzada l’activitat, cal que el centre d’ensenyament presenti 
l’enquesta de valoració del programa, disponible al web dels programes 
pedagògics. La no presentació de l’enquesta comporta que el centre 
d’ensenyament quedi automàticament exclòs de la subvenció en els cursos 
següents. 

11.És responsabilitat del mateix centre d’ensenyament sol·licitar adequadament la 
subvenció per a l’activitat que volen realitzar. Per tant, han de ser conscients 
de deixar la sol·licitud en estat d’inscripció i validar el correu electrònic que 
se’ls genera en el moment de fer la sol·licitud de la subvenció. 

12.En el cas que s’anul·lin activitats en el transcurs del curs escolar, els imports 
es retornaran a l’aplicació pressupostària corresponent. 

La Diputació es reserva el dret de visitar qualsevol dia, a l’hora oportuna, els 
equipaments seleccionats i comprovar l’objectiu i l’efectivitat del programa presentat, 
així com de dur a terme enquestes a les escoles que han participat en la campanya 
per avaluar-ne el grau de satisfacció. 
11.2.Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’un mes a comptar des de 
l’endemà de l’acabament del termini d’execució establert en l’article 3.1. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
12.Pagament  
El pagament de la subvenció es tramitarà després de la recepció de l’informe 
favorable de la persona responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el 
compte justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13.Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, 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 de ser 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 la 
modificació del pressupost o del percentatge de finançament.  
16.Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot 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 
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Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es dugui 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 pot 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 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. 
Per tant, els beneficiaris han d’inserir la marca del programa «Indika» en tot el 
material de difusió del centre i de les activitats promogudes, així com inserir dins del 
web del centre l’enllaç al web dels Programes Pedagògics de la Diputació de Girona.  
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per 
aplicació del règim que estableix 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. 

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

fonamenta la concessió de les subvencions. 

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de 
la subvenció.  
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c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

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

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi 
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 secretària que acrediti que la contractació 

s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 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 dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 
manifestació d’aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el 
procediment. Particularment s’abstindran de dur a terme 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 dur a terme 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 dugui a terme 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 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           235 
 

 

de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els 
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i les 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 en 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 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. 
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 de l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOP), 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, de 17 de novembre, general de 
subvencions, es publicarà en el BOP. 
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. 
Queden derogades expressament les Bases específiques reguladores de 
subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i 
de la memòria històrica, en el marc del programa «Indika» de recursos educatius de 
la Diputació de Girona, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 
11, de 19 de gener de 2016. 
Annex 1 
El patrimoni cultural català està integrat per tots els béns mobles o immobles 
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relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que pel seu valor històric, artístic, 
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o 
tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que en puguin 
gaudir els ciutadans i que puguin ser transmesos en les millors condicions a les 
generacions futures. 
També formen part del patrimoni cultural català els béns immaterials que integren la 
cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques (art. 1.1 i 1.2 de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català). 
Nom del programa 
Indika és el nom de la principal ciutat ibèrica de les terres de Girona, habitada pels 
indigets. L’ocupació ibèrica de les comarques de Girona abraça des del s. VI aC fins a 
la romanització de la Península. Els ibers del nord-est tenien particularitats respecte a 
la resta de cultures ibèriques de la Península en àmbits diversos: lingüístic, de cultura 
material i de construcció. Són els pobladors de les terres de Girona amb els quals els 
grecs van establir tractes comercials per poder instal·lar les seves colònies. També 
són els que van patir el procés de romanització i els que s’assimilaren a la resta 
d’habitants de l’Imperi romà. A partir d’aquell moment, la història dels qui vivien en 
aquest espai és paral·lela a la de la resta del Mediterrani occidental. Indika és la ciutat 
perduda, és un patrimoni intangible de la nostra cultura i esdevé el primer indret 
urbanístic amb característiques pròpies i, a la vegada, el primer espai llegendari de la 
nostra cultura. 
Tipologies patrimonials que es consideren 
Patrimoni arqueològic 
Patrimoni arquitectònic 
Patrimoni artístic 
Patrimoni bibliogràfic 
Patrimoni científic 
Patrimoni digital* 
Patrimoni documental 
Patrimoni etnològic i etnogràfic 
Patrimoni industrial 
Patrimoni intangible** 

Patrimoni literari 
Patrimoni subaquàtic 
Espais de memòria històrica 
Paisatges culturals 

Continguts procedimentals (accions) 
Visites i tallers a espais patrimonials 
Visites i tallers a museus i equipaments d’interpretació del patrimoni 
Visites i tallers a centres documentals i bibliotecaris 
Tallers a centres educatius 
Annex 2 
Indicacions metodològiques 
Destinataris: alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (cicles 
inicial, mitjà i superior), educació secundària obligatòria (primer i segon cicle d’ESO), 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. 
Conceptes subvencionables: activitats d’interpretació i educació patrimonial 
encaminades a la divulgació i el coneixement d’alguna de les tipologies patrimonials 
previstes en l’annex 1. 
Duració: activitats de mitja jornada i de jornada sencera. 
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Presentació de l’activitat: per a cadascuna de les activitats que es proposin, cal 
emplenar, al web de la Diputació de Girona, les dades corresponents als camps 
següents: 

 Tipologia patrimonial. 
 Equipament o lloc on es duu a terme l’activitat. 
 Títol. 
 Nivell educatiu. 
 Durada. 
 Preu per alumne, amb desglossament de l’IVA. 
 Objectius que es pretenen que els alumnes assoleixin i valors que es promouen. 
 Descripció de l’activitat i dinàmica de desenvolupament. 
 Materials utilitzats (recursos tècnics com ara col·leccions, material informatiu 

editat, diapositives o pel·lícules i recursos pedagògics com ara fitxes de treball, 
qüestionaris o materials per als tallers). 

 Mecanisme d’avaluació. 
 Observacions pràctiques per als grups, si escau. 
 Breu descripció per publicar al web del programa, d’un màxim de 500 caràcters. 

Ràtio: s’estableix un màxim de 30 alumnes per educador o educadora. 
Annex 3 
Projecte educatiu 
Complementàriament a les sol·licituds per a cada una de les activitats, s’haurà 
d’adjuntar el projecte educatiu del centre patrimonial. 
El projecte educatiu ha d’incloure els camps següents: 

—Diagnosi externa: context social i educatiu, patrimoni vinculat al museu, 
singularitat del discurs i capacitat de cohesió social. 

—Diagnosi interna: recursos humans i materials de l’equipament, emmarcament 
de l’estratègia educativa en el conjunt d’accions de l’equipament, recursos 
humans i titulacions. 

—Destinataris del projecte educatiu. 
—Objectius generals i específics. 
—Línies d’actuació. 
—Plantejament didàctic del projecte educatiu i vinculació amb el currículum 

escolar. 
—Sistemes d’avaluació del projecte. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Patrimoni digital: productes d’origen digital que només existeixen en format 
electrònic i que contenen recursos de caràcter cultural (Carta de la UNESCO per a la 
preservació del patrimoni digital, 2003). 
** Patrimoni intangible: usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques 
—juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són 
inherents— que les comunitats, els grups i en determinades ocasions els individus 
reconeixen com a part integrant del seu patrimoni cultural (Conveni de la UNESCO 
per a la salvaguarda del patrimoni cultural intangible, 2003).” 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
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supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El president senyor Miquel Noguer comenta que passaríem al punt 40è, que és 
l’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió, i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc del programa Indika. Senyor Piñeira. 
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira pren la paraula i presenta la proposta de 
la Comissió que presideix: per situar el marc, la Diputació de Girona desenvolupa 
diferents programes pedagògics, bàsicament concentrats en dos àrees: Àrea de 
Cultura, Àrea de Medi Ambient. Això a la pràctica s’acaba vehiculant en tenir tot un 
seguir de programes pedagògics com puguin ser: l’Indika, la Sardana a l’Escola, del 
Mar al Cims, i en tenir un web potent que acabi sent referencia del personal docent 
dels diferents centres d’ensenyament d ela demarcació de Girona, on hi hagi tot un 
seguit de recursos educatius i pedagògics disponibles. D’aquest marc, el programa de 
promoció cultural que intenta posar en valor i donar a conèixer el nostre patrimoni 
cultural, històric, museístic, és el programa Indica. Amb l’Indica plantegem sobretot 
dos grans canvis en aquestes bases i en la convocatòria posterior que en sortirà. La 
primera és una qüestió que podríem dir de simplificació administrativa, d’agilització, 
com li vulgueu dir. Moltes de les activitats que es desenvolupen són repetitives i 
reiterades en el temps, fins ara el que fèiem es que cada vegada que s’havia de 
presentar una petició s’havia de passar tot el filtre pedagògic i diguem-ne de qualitat, 
amb tots els criteris que exigeix la corporació. Ara això ho simplifiquem i per tant això 
quedarà circumscrit només als projectes nous que es presenten, però als ja existents, 
i que ja han passat aquest filtre de validació, l’únic que els hi demanarem és si volen 
mantenir l’activitat o treure-la del catàleg, i es vol establir algun canvi en el preu. Amb 
això aconseguirem simplificar els processos que han de fer tots aquests museus, 
centres històrics, centres de gestió del patrimoni, i a la vegada també agilitzar 
recursos de la casa perquè evidentment això comporta una feina afegida en els 
serveis lingüístics i informàtics. Segon canvi important que voldria significar es que 
aquesta estatura de les partides té el percentatge que més ha crescut en els darrers 
anys d’aquí de la corporació, perquè en els programes pedagògics de la corporació hi 
acaben participant desenes de milers d’escolars, per tant és una xifra significativa. Pel 
curs 2017-2018 es va fer una previsió de 90.000 euros, que ja significava un 
increment significatiu respecte al que havien estat les aportacions dels exercissis 
anteriors. Pel 2018-2019, que és on ara estem immersos, es fa una previsió d’uns 
120.000 euros i pel 2019-2020, que és el que vindrà, és la proposta que es formula en 
el paquet pressupostari, que després s’aprovarà si s’escau en el proper plenari, es 
formula una petició de 150.000 euros. Per tant, hauria passat que el programa indica 
que estava en el ordre d’uns 60.000 ha anat passant en aquests tres anys en un 
increment de 30.000 euros en cadascun dels anys. És un dels programes més ben 
valorats pel que fa als centres d’ensenyament de la demarcació de Girona i pensem 
que cal potenciar-lo. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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41. PLE120/000011/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa 

CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases 
específiques per a la concessió de subvencions per a la creació de públics 
per a la cultura. (Exp. 2018/8921) 

 
“Antecedents 
1. 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. 
2. 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.  
3. 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. 
4. De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura.  
 
D’acord amb els antecedents exposats, 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 de 
públics per a la cultura, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA 
CREACIÓ DE PÚBLICS PER A LA CULTURA  
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de 
Girona per al finançament d’accions de creació de públics per a la cultura. 
La tipologia d’accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats adreçats a 
la creació, captació i/o increment del públic cultural de les comarques de Girona, en 
una de les modalitats següents: 
Línia 1.- Activitats culturals d’interès públic local. 
1.1.- Activitats culturals d’interès públic local dels municipis o ens que en depenen i 
entitats municipals descentralitzades, que realitzin una activitat excepcional dins el 
període establert en la convocatòria corresponent (centenaris, commemoracions, etc.) 
i que no estigui inclosa en el Fons de Cooperació Cultural. 
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1.2.- Activitats culturals d’interès públic local de persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades. 
Línia 2.- Festivals culturals. 
2.1.- Festivals culturals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen i entitats 
municipals descentralitzades. 
2.2.- Festivals culturals de persones físiques o jurídiques, públiques o privades. 
La durada dels festivals ha de ser d’un mínim de quatre dies d’activitat pública i que 
corresponguin a un mateix cicle. 
Línia 3. Produccions culturals (audiovisuals, musicals, teatrals, etc.) 
S’entén per producció la fase de creació i processament del producte cultural 
necessària per a poder-lo posar a disposició del públic. 
2. 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 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, 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. 
a) Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les 
despeses culturals, derivades d’actuacions d’interès públic i social, que es portin a 
terme a les comarques gironines en el període comprès entre l’1 d’octubre de l’any 
anterior al de la convocatòria i el 30 de setembre de l’any de la convocatòria. Les 
activitats que poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part d’una 
programació anual, o bé activitats concretes o puntuals l’objecte de les quals sigui la 
creació, promoció i difusió de les expressions culturals i artístiques. 
b) En el cas de les produccions culturals, han de tenir prevista la data d’estrena o 
difusió al públic dins del període establert en la convocatòria corresponent o en 
l’anualitat següent. 
No es consideren despeses subvencionables:  
a) Activitats que ja tinguin una altra línia de subvencions específica de la Diputació de 
Girona.  
b) Activitats educatives i universitàries. 
c) Premis culturals. 
d) Activitats de caràcter religiós i activitats d’organitzacions polítiques. 
e) El finançament d’inversions, equipament i béns d’equip. 
f) L’obra civil: immobles, construcció i rehabilitació. 
No seran 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 els 
següents destinataris en funció de la modalitat a la qual es presentin de la següent 
manera: 
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Línia 1.1, 2.1 i 3.- ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals 
descentralitzades de les comarques gironines. 
Línia 1.2 , 2.2  i  3.- persones físiques o jurídiques, públiques o privades. 
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones 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 podrà superar l’import 
del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions 
que s’acordin. Les condicions i quantia de les ampliacions serà el determinat 
específicament en cada convocatòria 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà 
cada sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts als annexos de la convocatòria, i 
atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així 
com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 25.000,00 € ni inferior a 
500,00 €. 
6. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Per totes les línies només es podrà presentar una sol·licitud de subvenció per 
sol·licitant i sublínia. 
Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades del seu projecte, en què s’hi explicarà 
les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una de les línies, 
així com la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots els 
conceptes. Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no es 
tindrà en compte en el moment de valorar la sol·licitud. 
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el 
termini que s’estableixi en la convocatòria. Es podran utilitzar els sistemes de 
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a 
la Seu electrònica. 
En cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds es podran 
presentar tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de 
Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la 
legislació de procediment administratiu.  
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: 

- Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades del seu projecte, en 
què s’hi explicarà les accions a dur a terme, seguint els criteris de 
valoració per cada una de les línies, així com la seva previsió de 
despeses, desglossada de forma detallada amb tots els conceptes. 
Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no 
es tindrà en compte en el moment de valorar la sol·licitud. 

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, 
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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. 
7. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
El servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i 
ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes 
bases. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

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

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, la qual d’acord amb els criteris fixats a l’annex per a cada 
sublínia, ha d’examinar les sol·licituds i estendre una acta amb la proposta de 
puntuació i de resolució, així com de la puntuació a partir de la qual s’atendran les 
sol·licituds. 
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, 
la Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concretar entrevistes 
amb algun o alguns dels sol·licitants, i recaptar l’assessorament d’altres persones o 
institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions. 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, que es calcularà de la manera 
següent: 

-En primer lloc es valoraran els projectes presentats. 
-El Tribunal Qualificador, en funció de les puntuacions obtingudes i de la dotació 

pressupostària de la convocatòria, decidirà la puntuació mínima a partir de la 
qual s’atendran les sol·licituds.  

-A continuació se sumaran tots els punts assignats als projectes que igualin o 
superin la puntuació mínima. D’aquesta manera s’obtindrà un valor econòmic 
del punt.  

-Seguidament, i per a cada projecte, es multiplicarà la puntuació obtinguda pel 
valor del punt, de manera que s’assignarà provisionalment l’import de la 
subvenció. 

-S’aplicarà una mesura correctora amb l’objectiu d’afavorir els projectes i activitats 
que hagin obtingut major puntuació i que l’import sol·licitat representi un 
percentatge menor sobre el cost global, seguint la taula següent: 
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Si se 
sol·licita 
de  

al, del cost total de 
l’activitat  

Es tindrà en compte el següent percentatge 
sobre l’import sol·licitat 

1 10 100% 
11 20 95% 
21 30 90% 
31 40 85% 
41 50 80% 
51 60 70% 
61 70 60% 
71 80 50% 
81 90 40% 
91 100 30% 

 
-Seguint la taula anterior, es comprovarà que els imports assignats per valor/punt 

no superin els topalls i, si escau, s’ajustarà l’import concedit. 
-Si un cop feta la comprovació i ajustament del punt anterior restés crèdit per 

atribuir, es faria un prorrateig proporcional en funció dels punts obtinguts de 
manera que es pogués atribuir el màxim de crèdit consignat a la convocatòria, 
tenint sempre en compte el condicionant anterior.  

La proposta de resolució contindrà una relació ordenada de tots els 
peticionaris, amb indicació de la puntuació obtinguda, que no hagin obtingut 
subvenció per esgotar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria. Si algun 
beneficiari renunciés a la subvenció, l’òrgan concedent podrà acordar la concessió de 
la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents per ordre de puntuació sempre i 
quan amb la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les 
sol·licituds denegades. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
President: El president de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i   Benestar. 
Vocals: La cap del Servei de Cooperació Cultural.  
La Tècnica de Gestió del servei de Cooperació Cultural 
Dues persones especialistes en l’àmbit de la producció i la gestió cultural. 
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, elaborada per la Comissió Avaluadora, serà sotmesa a 
consideració de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, òrgan que resoldrà 
definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions.  
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no 
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a 
la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari 
renunciés a la subvenció, l’òrgan concedent podria acordar concedir la subvenció al 
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb 
la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les 
sol·licituds denegades. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.  
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La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la corresponent resolució en el 
termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació 
de les sol·licituds. 
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 acceptada la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
10. Justificació 
El termini per justificar les accions subvencionades es concretarà a la convocatòria 
corresponent. 
Els beneficiaris presentaran la justificació pel canal electrònic o telemàtic mitjançant el 
model de compte justificatiu normalitzat. Es podran utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a la Seu 
electrònica. 
En cas que els beneficiaris siguin persones físiques, la justificació es podrà presentar 
tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de Sant 
Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de 
procediment administratiu  
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 12 , 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. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, 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. 
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació 
procedirà a efectuar el pagament de l’import atorgat en proporció als justificants de la 
despesa que es presentin.  No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes 
anteriors a la presentació del corresponent compte justificatiu. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant 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  
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Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
14. Reformulació de sol·licitud  
Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Junta de Govern, els 
peticionaris podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent 
acompanyada de la mateixa documentació necessària en la presentació inicial de 
sol·licituds 
15. Modificació  
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.  
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 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 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. 
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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. 

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

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

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

c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment 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) En el cas de persones jurídiques, quan l’import de la despesa subvencionable 

superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la 
contractació menor, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’execució 
de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del bé, tret que per les seves 
característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats 
que puguin portar a terme l’execució, prestació o lliurament requerits, o tret que 
la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. 

h) En el cas d’entitats públiques, portar 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. 

i) 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 
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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. 

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 
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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 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 
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. 
ANNEX 
Criteris de valoració 
Línia 1.- Activitats culturals d’interès públic local 
Sublínia 1.1.- Activitats culturals d’interès públic local dels municipis o ens depenents i 
de les entitats municipals descentralitzades. 
CRITERIS PUNTS MÀXIMS 

40 

Interès cultural de l’activitat 10 

Foment de la participació, dinamització i impacte 
social (fins a 5 punts) 

  

    

- Fins a 500 assistents 1 

- de 501 a 1000 assistents 2 

- de 1001 a 2.000 assistents 3 

- de 2.001 a 5.000 assistents 4 

- més de 5.000 assistents 5 

    
Programacions estables (fins a 5 punts)                

            

̶         1 o 2 dies, o el cap de setmana sencer 0,5 

̶         Setmanal 1 

̶         Mensual 2 

̶         Trimestral 3 

̶         Semestral 4 

̶         Anual 5 
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Programes i activitats innovadores. Valoració 
d’espais i continguts diferents respecte a edicions 
anteriors o respecte d’altres propostes del territori 
(fins a 5 punts) 

    

̶   Projectes o activitats nous 5 

̶   Projectes o activitats que no són nous, però 
presenten innovacions considerables fruit de l’anàlisi 
intern respecte a edicions anteriors 

5 

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)   

̶  Activitats que comptin amb patrocinis o 
mecenatges, degudament justificat en el projecte 
(fins a 3 punts) 

  

  Patrocini en espècie 1 

  Patrocini econòmic   

o   Fins al 5 % del pressupost global 1 

o   Superior al 5 % fins al 10 % del 
pressupost global 

1,5 

o   Superior al 10 % del pressupost global 2 

̶   Percentatge de finançament públic, sense comptar 
la participació de la Diputació de Girona (fins a 2 
punts) 

  

  Fins al 40 % 0,25 

  Superior al 40 i fins al 50% 0,5 

  Superior al 50 i fins al 60% 1 

  Superior al 60% 2 

    

Accions per atraure nous segments de població i 
fomentar nous públics en la cultura (població 
nouvinguda; activitats d’integració a la comunitat;  
joves; tercera edat; col·lectius en risc d’exclusió 
social o cultural, etc.). 

10 

 
Sublínia 1.2 .- Activitats culturals d’interès públic local de persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades. 
CRITERIS PUNTS MÀXIMS 

40 

Interès cultural de l’activitat 5 

Foment de la participació, dinamització i impacte 
social (fins  a 5 punts) 

  

- Fins a 500 assistents 1 
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- de 501 a 1000 assistents 2 

- de 1001 a 2.000 assistents 3 

- de 2.001 a 5.000 assistents 4 

- més de 5.000 assistents 5 

    

Programacions estables (fins a 5 punts)               

̶            1 o 2 dies, o el cap de setmana sencer 0,5 

̶            Setmanal 1 

̶            Mensual 2 

̶            Trimestral 3 

̶            Semestral 4 

̶            Anual 5 

Programes i activitats innovadores. Valoració 
d’espais i continguts diferents respecte a edicions 
anteriors o respecte d’altres propostes del territori 
(fins a 5 punts) 

  

̶      Projectes o activitats nous 5 

̶   Projectes o activitats que no són nous, però 
presenten innovacions considerables fruit de l’anàlisi 
intern respecte a edicions anteriors 

5 

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)   

̶            Activitats que comptin amb ajudes d’altres 
administracions públiques 

2 

̶            Activitats que comptin amb patrocinis o 
mecenatges, degudament justificat en el projecte 
(fins a 3 punts) 

  

  Patrocini en espècie 1 

  Patrocini econòmic   

o  Fins al 5 % del pressupost global 1 

o  Superior al 5 i fins al 10 % del 
pressupost    global 

1,5 

o  Superior al 10 % del pressupost global 2 

Consolidació de l’activitat (fins a 5 punts):   

̶            2a  edició 1 

̶            de 3 a 5 edicions 3 

̶       més de 5 edicions 5 

Accions per atraure nous segments de població i 
fomentar nous públics en la cultura (població 
nouvinguda; activitats d’integració a la comunitat;  
joves; tercera edat; col·lectius en risc d’exclusió 
social o cultural, etc.). 

10 
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Línia 2.- Festivals culturals 
La durada dels festivals ha de ser d’un mínim de quatre dies d’activitat pública i que 
corresponguin a un mateix cicle. 
Sublínia 2.1 .- Festivals culturals dels municipis o ens depenents i de les entitats 
municipals descentralitzades. 
CRITERIS PUNTS MÀXIMS 

48 

Qualitat i interès de la programació artística 10 

Singularitat de la programació en el territori 3 

Projecció nacional i internacional 2 

Localització i contribució a la dinamització del territori, 
capacitat de coordinació amb agents del territori i foment 
del desenvolupament local 

3 

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)   

̶            Activitats que comptin amb patrocinis o 
mecenatges, degudament justificat en el projecte (fins a 
3 punts) 

  

   Patrocini en espècie 1 

   Patrocini econòmic   

o  Fins al 5 % del pressupost global 1 

o  Superior al 5 % fins al 10 % del pressupost 
global 

1,5 

o  Superior al 10 % del pressupost global 2 

̶            Percentatge de finançament públic, sense 
comptar la participació de la Diputació de Girona (fins a 2 
punts) 

  

  Fins al 40 % 0,25 

  Superior al 40 i fins al 50% 0,5 

  Superior al 50 i fins al 60% 1 
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  Superior al 60% 2 

Consolidació del Festival (fins a 5 punts):   

̶            1a edició  1 

̶            2a  edició 2 

̶            de 3 a 5 edicions 3 

̶  més de 5 edicions 5 

Qualitat del pla de comunicació (fins a 5 punts)   

-          Estratègies de públics definides 3 

-          Ús de les noves tecnologies 2 

Sistemes d’avaluació dels resultats del Festival  2 

Accions per atraure nous segments de població i 
fomentar nous públics en la cultura (població 
nouvinguda; activitats d’integració a la comunitat;  joves; 
tercera edat; col·lectius en risc d’exclusió social o 
cultural, etc.). 

10 

Festivals que formin part del Club Cultura del Patronat de 
Turisme, dins de la marca CBGI Festivals 

3 

 
Sublínia 2.2.- Festivals culturals de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades. 
CRITERIS PUNTS MÀXIMS 

48 

Qualitat i interès de la programació artística 10 

Singularitat de la programació en el territori 3 

Projecció nacional i internacional 2 

Localització i contribució a la dinamització del territori, 
capacitat de coordinació amb agents del territori i foment 
del desenvolupament local 

3 

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)   

̶            Activitats que comptin amb ajudes d’altres 
administracions públiques 

2 

̶            Activitats que comptin amb patrocinis o 
mecenatges, degudament justificat en el projecte (fins a 3 
punts) 
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  Patrocini en espècie 1 

  Patrocini econòmic   

o   Fins al 5 % del pressupost global 1 

o   Superior al 5 i fins al 10 % del pressupost 
global 

1,5 

o   Superior al 10 % del pressupost global 2 

Consolidació del Festival (fins a 5 punts):   

̶            1a edició  1 

̶            2a  edició 2 

̶            de 3 a 5 edicions 3 

̶  més de 5 edicions 5 

Qualitat del pla de comunicació (fins a 5 punts)   

-          Estratègies de públics definides 3 

-          Ús de les noves tecnologies 2 

Sistemes d’avaluació dels resultats del Festival  2 

Accions per atraure nous segments de població i 
fomentar nous públics en la cultura (població nouvinguda; 
activitats d’integració a la comunitat;  joves; tercera edat; 
col·lectius en risc d’exclusió social o cultural, etc.). 

10 

Festivals que formin part del Club Cultura del Patronat de 
Turisme, dins de la marca CBGI Festivals 

3 

 
Línia 3. Produccions culturals.  
CRITERIS PUNTS MÀXIMS 

40 

Qualitat de la proposta 10 

Promoció de la cultura local 5 

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)   

̶            Activitats que comptin amb ajudes d’altres 
administracions públiques  

2 

̶            Activitats que comptin amb patrocinis o mecenatges, 
degudament justificat en el projecte (fins a 3 punts) 
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  Patrocini en espècie  1 

  Patrocini econòmic   

o   Fins al 5 % del pressupost global 1 

o   Superior al 5 i fins al 10 % del pressupost global 1,5 

o   Superior al 10 % del pressupost global 2 

Qualitat del pla de comunicació (fins a 5 punts)   

-          Estratègies de públics definides 3 

-          Ús de les noves tecnologies 2 

Projecció nacional i internacional 5 

Accions per atraure nous segments de població i fomentar nous 
públics en la cultura (població nouvinguda; activitats d’integració 
a la comunitat;  joves; tercera edat; col·lectius en risc d’exclusió 
social o cultural, etc.). 

10 

“. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada 
aprovades definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira presenta la proposta de la Comissió que 
presideix i comenta: Bàsicament i pel que fa a questes bases, és la línia de 
subvencions, una de les importants de l’àrea de cooperació cultural, en el seu dia ja 
es van portar unes bases en el plenari d’aquesta corporació, que van ser aprovades. 
En aquest sentit no hi ha gaires canvis significatius, sinó només un. I l’intento explicar 
perquè és bàsicament una qüestió de canvi, que ens desentenguem de la fórmula 
matemàtica que s’utilitza.Fins ara nosaltres el que fèiem és que la comissió 
avaluadora feia una puntuació de totes les peticions que rebíem en funció de les 
diferents paràmetres que serveixen per puntuar la convocatòria. Establíem un tall, els 
que quedaven per sota del tall quedaven exclosos i els que quedaven per sobre del 
tall quedaven inclosos, i com més puntuació s’obtenia, més percentatge de subvenció 
s’obtenia. I aquest percentatge es calculava sobre l’import que sol·licitaven a la 
diputació, no sobre el pressupost total de l’activitat. El fet que, el comptessin 
d’aquesta manera, sobre l’import total que demanava la diputació i no sobre l’import 
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total de l’activitat, provocava dues coses: aquells que eren més atrevits i més 
agosarats al demanar obtinguessin més subvenció, i que els que eren més prudents 
no n’obtinguessin. Provocava que, a igualtat de pressupost i a igualtat de puntuació, 
suposem dues propostes culturals valguessin 100.000 euros i que totes valguessin 25 
punts, doncs si una demana molta subvenció obtenia molts diners i si una demana 
poca subvenció obtenia pocs diners. I fins i tot a vegades provocava la paradoxa que 
projectes més mal qualificats obtinguessin major percentatge de subvenció i majors 
imports absoluts que altres més ben qualificats. Per intentar compensar això, el que 
fem aquesta vegada és introduir dos criteris: Un, evidentment, és manté que a més 
puntuació més percentatge de subvenció sobre l’import sol·licitat, però a la vegada 
fem un factor reequilibrador que el que provocarà es que, com menys diners ens 
demanin sobre el pressupost total de l’activitat i, per fer aquest factor corrector, més 
possibilitats d’obtenir finançament de la diputació.  
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, bé, el que expressaré 
ara ja ho vaig expressar precisament a la comissió informativa i és que el grup de la 
CUP ens abstindrem en aquest punt, perquè en primer lloc, aquestes bases 
específiques per la concessió de subvencions per a la creació de públics, que hi 
entren diversos casos, hi ha festivals, hi ha produccions, hi ha diversos elements. A 
nosaltres sempre ens ha creat una contradicció, o creiem que no nosaltres tenim una 
contradicció sinó que la té la institució, quan avui porta aquesta proposta de bases i 
amb una dinàmica clara de concordança pública i posteriorment la diputació resulta 
que va tranquil·lament ca a les nominatives, o directament dóna les subvencions 
directes a determinats festivals, sense que mai, a hores d’ara, ningú no ens hagi 
portat cap document per escrit que valori tècnicament cadascun dels festivals als 
quals donem diners, perquè en uns n’hi donem 70.000, 80.000, 100.000, els que 
toquin, això no ens ho ha argumentat mai tècnicament amb un document. Hem tingut 
debats amb el senyor Piñeira cada any en aquest ple, i suposo que avui el senyor 
Piñeira em tornarà a respondre amb els arguments que ja ha utilitzat, com jo utilitzo 
els arguments que també ja he utilitzat. Però en tot cas nosaltres no podem compartir 
això, i menys quan en el pressupost que se’ns portarà després diu que s’incrementa 
en 62.000 euros el que es dóna a l’empresa que munta festivals a la demarcació, que 
és una i que va lligada sempre a un mateix color polític. Abans era Figueres, ara és 
Girona. Però sempre el mateix color polític. Així, tranquil·lament, com si no hi hagués 
gent picant pedra des de la cultura per fer festivals en el nostres municipis, que tots 
han de barallar-se, per 1.000 o 2.000 euros a través d’aquestes bases. Un promotor 
privat i es salta automàticament tots els criteris que tenim aquí i decidim que els hi 
donem 62.000 euros. Se’ls salta tots. Perquè si agaféssim això que vostè ens hi 
proposa avui com a bases, alguns festivals dels que llavors donen diners a mà, no 
tindrien els diners que els hi pertoquen. És així, i vostès ho saben. Però legitimen 
aquest govern perquè és la menjadora de la diputació. És la menjadora de la 
diputació. I va així. Nosaltres no podem compartir més enllà que si anem a les bases, 
i això és el que també vam debatre l’altre dia, hi ha alguns elements que per exemple 
el que és el projecte de creació dels públics, en teoria hauria d’anar molt més lligat a 
la formació i a la creació a nivell de base, creiem que en la puntuació que es planteja 
aquí no surt prou ben il·lustrada, on en les produccions directament no hi surt, ja ho 
van estar buscant l’altre dia ala comissió però es que no hi surt. Ja ho sap vostè, 
només cal que ho repassem. Llavors, tant pel model que vostès estan impulsant a 
nivell general amb els festivals, com en concret, perquè no compartim al 100 % la 
proposta de bases pel que fa a la gent que he dit, que fa tots els procediments per 
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presentar-se públicament per aconseguir les subvencions, nosaltres el que farem serà 
uns abstenció. 
El vicepresident segon senyor Piñeira respon: senyor Salellas, diferents 
consideracions. Respecte a les observacions que vostè ha fet i que li intentaré 
respondre a tot el que m’ha plantejat. Subvencions directes. El que passa és que 
vostè barreja les nominatives amb les directes. De subvencions n’hi ha de directes, de 
nominatives o de concurrència. Nominatives i directes no és el mateix. Subvencions 
directes, l’àrea de cultura pràcticament no en dóna. Pràcticament no en dóna. Em 
sembla que l’única cosa que encara queda amb concessió directa deu ser alguns 
premis i poca cosa més. El que hi havia d’algun projecte educatiu, que com ara s’ha 
creat un àrea d’educació, i l’àrea d’educació ha crescut molt, també va tot a 
concurrència. Però com vostè em diu “vostès donen moltes subvencions directes”. 
Bé, al pressupost de l’àrea de cultura, que són 20 milions d’euros i pico, doncs no sé, 
deuen d’haver-n’hi 50, 40, 45, 60, no recordo precisament la xifra concreta de 
concessió directa. Ara podríem treure la calculadora i treure ràpid el percentatge. 
Però ens sortirà 0,00 el que sigui. Primera reflexió. Segona reflexió: vostè parlava del 
cas del circ, que vindrà després. Bàsicament aquí, i això s’explica a la memòria de 
cultura, no sé si haurà tingut temps de llegir-la, si no en qualsevol cas jo ja li esmento, 
una de les coses que s’ha fet enguany des de l’àrea de cultura és que tots els 
projectes culturals, els tendim a vehicular des de l’àrea de cultura. Dit en altres 
paraules i per a que ens entenguem, a vegades els projectes culturals es considerava 
que tenien un interès que ultrapassava la dimensió cultural perquè eren capaços de 
treure públic i per tant tenien un interès turístic, nosaltres no qüestionem que molts 
esdeveniments tenen també aquest interès turístic perquè ens permeten captar públic 
que ve a la demarcació, perquè som una destinació cultural, però entenem que tot 
això es gestionarà millor si tot es vehicula a través d’una única porta d’entrada. I 
pensem que aquesta única porta d’entrada és cultura. Per tant, el que hem de fer és, 
en aquests projectes més importants i més significatius, mirar que si n’hi havia 
aportació des de més d’un ens de la demarcació, o des de més d’un àrea de la 
corporació, això de la pròpia àrea es vehiculés tot a través d’una única via. Que en 
aquest cas és cultura. I per tant, en aquest sentit, no es que hi hagi un increment de la 
xifra que vostè diu, sinó que s’unifiquen les subvencions en una única via, com li estic 
explicant. S’unifiquen les subvencions en una única via. I li vull recordar també, ja que 
vostè planteja lo del circ, que un dels criteris que sempre ha defensat l’àrea i que 
l’anem aplicant és que aquelles disciplines culturals que són més minoritàries, i això 
inclou la dansa, inclou el circ, inclou la màgia, inclou la literatura, estan 
sobreaprimades. I per tant això a vostè li pot agradar o no li pot agradar, que jo ho 
respecto moltíssim, però totes les disciplines minoritàries estan sobreaprimades i per 
tant, en aquest sentit, tot allò que no és teatre i música, que és el que més hi ha a la 
demarcació, té una discriminació positiva, amb les diferents polítiques que estem fent. 
La discriminació positiva la tenim amb les nominatives, i la tenim també amb el 
programa .cat. Que és l’aportació que fem com a corporació a tot el que programen 
els equipaments E1 i E2 de la demarcació, que són el gruix de la demarcació de 
Girona, nosaltres establim una discriminació positiva en la part que financem, dansa i 
circ per exemple, és superior a música i teatre. El dia que hi hagi molta màgia, molt 
circ i molta dansa, i molt poc teatre i molt poca música, el que hi hagi de responsable 
potser s’ha de replantejar aquests criteris, però a dia d’avui els utilitzem perquè és 
una realitat innegable que hi ha disciplines que són minoritàries. La següent reflexió: 
el color polític dels ajuntaments. Vostè ho ha dit. Quan repassi l’acta veurà que ho ha 
dit. El color polític dels ajuntaments que vostè em diu, no el tria aquest diputat. Per 
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tant, el trien els ciutadans i ciutadanes, per tant jo no determino quin és el color polític 
d’una determinada ciutat o d’una altra ciutat. I després els projectes culturals es 
desenvolupen o no es desenvolupen. Però el color polític de les ciutats entenc que no 
el trio jo. A lo millor m’agradaria triar-lo. Però la realitat és que no el trio, i està bé que 
no el triï, és millor que el triï la gent. Però com que el tria la gent, no el tria aquest 
diputat. I després els projectes culturals són on són. Una altra reflexió que li volia fer 
és en relació las criteris concrets d’aquestes bases. Bàsicament el que intentem des 
de l’àrea de cultura, si haguéssim d’escriure-ho amb un titular, és que hi hagi 
projectes culturals sòlids, de qualitat i que arribin a tothom, i que siguin fets per 
tothom. I això és el que intentem plasmar a les bases. I a les bases com ho intentem 
plasmar i què intentem incloure? Intentem incloure que hi hagi propostes culturals de 
qualitat i interessants, perquè l’element qualitatiu en cultura és important. És a dir, si 
hem de fer un projecte musical, a lo millor que anem el senyor president i jo a tocar la 
flauta i el tambor o anem vostè i jo a tocar la pandereta i la guitarra pot tenir un cert 
interès, però a lo millor com a projecte cultural serà poc solvent. I per tant la qualitat, 
la instrucció a elements qualitatius és important en els projectes culturals. La segona, 
intentem que els projectes culturals tinguin una certa continuïtat, perquè la continuïtat 
és un element clau per la consolidació d’aquests projectes. La tercera cosa que 
intentem és que siguin viables econòmicament, i que siguin viables econòmicament 
vol dir que hi hagi altres fonts de finançament al marge del que sol·liciten a la 
corporació: que hi hagi patrocinis, que hi hagi aportacions privades, que hi hagi 
recursos propis, que hi hagi la implicació d’altres administracions públiques com per 
exemple els ajuntaments respectius o la Generalitat de Catalunya, o el Ministerio si 
s’escau. El següent element que intentem es que s’innovi en matèria cultural, i això 
vol dir que puguin aparèixer projectes nous o que els existents, en la mesura del 
possible, es renovin, es reinventin i innovin en general. Intentem com a cinquè 
element que s’introdueixin elements de la millora de la gestió, com puguin ser 
sistemes d’avaluació de resultats, etcètera. El sisè element que intentem és que 
tinguin una bona difusió i una bona comunicació, perquè el que detectem des de 
l’àrea, cosa que fem cada any, és que a la demarcació tenim bones propostes i 
projectes culturals, que uns dels grans programadors són els ajuntaments, que els 
ajuntaments, per una qüestió de tamany, els que tenim a la demarcació moltes 
vegades no tenen àrees de comunicació i de difusió prou potents. En alguns casos 
aquestes de comunicació i de difusió en molts ajuntaments són inexistents, o són 
altres persones que fan altres tasques i de manera colateral o conjuntural assumeixen 
aquestes funcions, i per tant, tot i que tenim bons projectes culturals, a vegades no els 
difonem prou. I això que potser els grans esdeveniments ho cuiden més, doncs a 
vegades alguns dels que es programen a la demarcació això no hi és. I la primera 
condició per a que tothom accedeixi a la cultura es que tothom se n’assabenti, això 
sembla una obvietat però la realitat es que no acaba passant. I per tant això ho hem 
de primar. I el setè element és el que podríem anomenar “la cultura universal i per a 
tothom”, que vol dir que la cultura arribi a un màxim nombre de persones possible i 
particularment a aquells col·lectius que tenen més dificultats per accedir a la cultura.  
I, en funció d’aquesta anàlisi que anem fent tenim identificat que, per diferents raons, 
els col·lectius que tenen més dificultats per accedir a la cultura són les persones 
joves, i per diferents motius, les persones grans, les persones nouvingudes, i les 
persones amb risc de discriminació social o les persones amb risc d’exclusió social.  
Per tant, tots aquests criteris que s’han esmentat són els que intentem tenir en 
compte a les bases. La participació, l’impacte social, els nous segments de població, 
els nous públics culturals és un element que està introduït en més d’un paràmetre i 
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que, globalment en la línia d’activitats i en la línia de festivals, és la part de puntuació 
més rellevant de la convocatòria. Precisament aquest va ser un dels grans canvis que 
es va introduir a les bases. Les bases es van precedir per la creació d’àmbits per la 
cultura, i quan canviem el nom i li passem a dir “creació de públics per a la cultura” no 
és només un canvi de nom estètic, sinó que això es va transformar en que tots 
aquests criteris, i és el que en suma acaba puntuant més en la convocatòria. Dit d’una 
altra manera, il·lustre diputat, el que intentem fer és polítiques de discriminació 
positiva en aquells casos on existeix un gap en funció del col·lectiu. I ho fem en 
matèria cultural, en matèria esportiva i en moltes d’altres. I els gaps són diferents en 
funció de cadascuna de les matèries. Per a que ens entenguem, i amb això acabo, en 
matèria d’esports existeix un gap de gènere. Per això l’esport femení està 
sobreprimat, perquè existeix un gap de gènere. Però per exemple, a l’esport de joves, 
no existeix un gap. Els joves d’avui participen majoritàriament de l’activitat esportiva. 
En cultura, per exemple, no ha gap de gènere, però sí n’hi ha en funció de l’edat o en 
funció de l’origen. I, per tant, com que hi ha gap en funció de l’edat o de l’origen ho 
puntuem i és el criteri que puntua més. I crec que més o menys li he respòs tot el que 
m’ha plantejat. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta: sí, no entraré en la part dels colors 
polítics perquè vostè té una facilitat per tergiversar coses que jo he dit. Jo el que he 
dit és que vostè o vostès, des del govern, prioritzen un ajuntaments que d’altres en 
aquesta legislatura avui en dia sabem, sí, sabem quin color hi ha. I un festival en 
concret, que és el que estava parlant, ha anat així. Des de totes les institucions, és un 
fet objectiu, no passa res. Senyor Piñeira, defensi la seva aposta de donar desenes 
de milers d’euros a alguns festivals. Ho faci ben orgullós perquè és la política que fa. I 
ja està. Jo no he dit, ja sé que ho ha dit vostè, ha dit que li agradaria poder escollir qui 
governa a cada municipi però no ho pot fer, sí ha dit que potser li agradaria. Repassi 
l’acta, com ha dit vostè, repassi. Però en tot cas el que sí que m’agradaria saber és 
com s’ho fa per fer aquest discurs, tenint en compte que el galliner, que és qui està 
fent per exemple circ de base, encara no sap on anirà quan es modifiqui la casa de 
cultura. Quin espai tindrà l’escola d’arts escèniques que tenim per joves i infants, una 
de les més importants a les comarques gironines, no sap quin futur té, però en canvi 
dóna desenes de milers d’euros en aquest festival o en d’altres. I fer un discurs que 
vostès defensen el circ, la màgia i la dansa en aquest sentit. Si vostès afavorissin 
realment el circ, el que estarien fent es apostar per les escoles de circ i els espais de 
formació. I no deixar que gent que ho està fent ara mateix no tingui clar quin és el 
futur en aquesta demarcació.  
El vicepresident segon senyor Piñeira respon: d’una manera molt breu, il·lustre 
diputat, tampoc cal que se m’enfadi. Però, bàsicament, sobre la primera consideració 
jo he fet una frase interrogativa. Ho deixat en el aire i, per tant, no l’he respost. El que 
si m’agradaria o no m’agradaria, entrem en un tema de fons, que penso que és lo 
important. Si poséssim a les mateixes bases determinats festivals, això ho he intentat 
explicar alguna vegada, comparat amb altres activitats molt més petites, el que ens 
acabaria passant és que tots aquests grans festivals, que és el que passa en altres 
convocatòries que fan altres institucions públiques, s’emportarien el gruix de 
l’aportació. Perquè sempre tindran més pressupost, sempre tindran més finançament 
privat, sempre podran fer més programes socials, sempre seran més viables 
econòmicament, sempre seran més bons des del punt de vista qualitatiu, sempre 
faran programes de difusió i comunicació conjunta. I per això aquestes coses les 
separem, i les intentem tractar a banda. Perquè sinó, diguem-ho col·loquialment, 
se’ns menjarien la convocatòria. I com que el que volem precisament és que això no 
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passi, doncs per això separem les nominatives de les altres. I la realitat que acaba 
provocant aquest efecte és que, per posar un exemple d’un conegut i potent, al 
festival de Peralada, entre totes les institucions públiques que hi posem diners, 
arribem a l’entorn del 5 % del pressupost. Quan dic entre totes vull dir: Ajuntament de 
Peralada, Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal, la generalitat de Catalunya, 
la Diputació, el Ministerio i tots el organismes públics que hi col·laboren. Si això ho 
tractéssim a través de les bases, segurament no passaria així, perquè nosaltres hem 
fet també les nostres simulacions, i per tant el que volem és que els projectes que són 
més de base, més de cultura de base, precisament no tinguin entre totes les 
administracions públiques el 5 % de finançament públic, i per això ho fem d’aquesta 
manera. Perquè de moment és la millor manera que hem trobat i en la que els 
números ens avalen que aquest efecte es produeix. Segona consideració. I li reitero, 
ja li he dit abans. Nosaltres no tirem com a govern el color polític de les ciutats, el 
trien els ciutadans. Per tant, si demà aquest projecte que vostè em comentava del 
circ, se’n anés a una altra ciutat, que fos d’un altre color polític, sigui el que sigui, 
tindria el mateix tractament que està tenint ara. I el projecte continuaria igual. Perquè 
nosaltres el que avaluem no són colors polítics d’ajuntaments, són projectes culturals. 
I precisament si vostè mira les nominatives, que suposo que les veurà, en cap hi ha 
un criteri d’equilibri territorial, penso que també molt evident, i en allà hi ha diferents 
ajuntaments de diferents signe i color polític. Repeteixo, jo no el trio. I tercera 
consideració. En el cas del equipament, que vostè ha esmentat un, en el cas del 
galliner i tants d’altres li vull significar que de les nominatives que tenim, en l’erari de 
cooperació cultural, les úniques que s’incrementen, les úniques, són les dels 
equipaments educatius. Siguin factories d’arts essèniques, siguin de formació, 
escoles de música, escoles de dansa. Per tant, entenc que es fa un esforç significatiu 
pel que és la formació a casa nostra, perquè aquestes, són les úniques nominatives 
que totes creixen.  
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
42. PLE120/000009/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa 

CENTEB; Cooperació Esportiva (026): Modificació del nom del centre 
gestor Cooperació Esportiva pel nom de Servei d'Esports. (Exp. 2018/8914) 

 
“En els acords d’aprovació del cartipàs de la corporació, sessió plenària extraordinària 
i urgent de 15 de juliol de 2015,  es va aprovar la creació, entre d'altres, de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar  que incloïa 
els serveis de Comunicació, Cooperació Cultural, Biblioteques, Centre de la Imatge, 
Conservatori de Música Isaac Albéniz, Monuments, Comunicació Cultural, Recerca 
Local Francesc Eiximenis, Noves Tecnologies, Cooperació Esportiva, Acció Social i 
Dipsalut. 
 
Aquest fet va comportar que el departament d’esports experimentés un canvi 
d’adscripció d’àrea de manera que, si abans formava part del Servei d’Assistència i 
Cooperació municipal de la comissió informativa de Cooperació Local, Cultural i 
d’Acció Social, va passar a forma part d’aquesta nova comissió informativa 
recentment creada.  
 
Aquest canvi d’adscripció comportava que els serveis de Cultura, Noves tecnologies i 
Benestar, que ja estan configurats organitzativament com a serveis, s’adscriuen a 
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l’esmentada àrea amb la suficient autonomia i singularitat vers l’exercici de les seves 
funcions.  
 
Pel que fa al Servei d’Esports, al passar a dependre d’aquesta nova àrea, es va 
considerar que tenia aquesta mateixa autonomia i singularitat per funcionar com a 
servei, en la mesura que te una estructura administrativa pròpia i al mateix temps les 
competències que te atribuïdes el fan mereixedor com per dependre exclusivament 
del president de la comissió informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar i no dependre de cap altre servei o estructura administrativa eventualment 
superior, en la mesura que tant el Servei d’Esports com la resta de serveis que estan 
adscrits a l’esmentada àrea operen amb total independència entre uns i altres en 
termes d’estricta igualtat i sense supeditacions jeràrquiques. 
 
Per aquest motiu, en el Ple extraordinari de la Diputació de 24 de novembre de 2015  
es crea el Servei d’Esports, adscrit a l’àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, i es separa del servei d’assistència i cooperació on estava vinculat.  
 
Per tal de mantenir la coherència amb l’acord d’aprovació del Servei d’Esports caldria 
utilitzar aquest nom en tots els àmbits de l’Administració de la Diputació de Girona. 
 
Vist el que disposen l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Règim Local i l’art. 8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sobre la potestat 
d’autoorganització. 
 
Vist el que disposa l'art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, quant a la competència del Ple de la 
Corporació i l'art. 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat 
per Decret 179/95 de 13 de juny. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, hi dictamina favorablement i proposa al Ple que 
adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Anomenar el centre gestor Cooperació Esportiva com a Servei d’Esports en 
tots els àmbits de l’Administració de la Diputació de Girona i a qualsevol instrument de 
gestió i organització de la Diputació de Girona, és a dir: al pressupost, a recursos 
humans, a secretaria, al cartipàs, als programes informàtics, a les pàgines web, a les 
publicacions, etc. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a tots els caps de Servei de la Diputació de Girona 
per tal de fer-lo efectiu en tots els àmbits de l’Administració de la Diputació.” 
 
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira comenta, simplement significar que, en 
la nova organització del cartipàs, el centre gestor d’esports va passar a estar adscrit, 
abans estava a l’àrea de Cooperació, ara està a l’àrea de Cultura, Educació, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar. Aquest canvi va provocar un canvi d’adscripció al 
servei, que en aquests moments és servei, és un servei separat. I per això el que 
proposem és que el nom reflecteixi el que realment és. I una segona consideració: en 
aquesta casa molt històricament tos els serveis s’estaven anomenant de cooperació. 
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Hi havia cooperació cultural, cooperació local, cooperació esportiva, i al final doncs 
entenem que cooperació no és indicatiu i, per tant, segurament la gent quan parla de 
cooperació ho identifica molt amb l’àrea de suport i assistència als municipis que 
presideix el vicepresident Santamaría i que si poden tenir un nom més aclaridor, millor 
per tothom. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
43. PLE120/000010/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa 

CENTEB; Monuments (018): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions per a la restauració i conservació d'immobles 
de valor patrimonial (Exp. 2018/8439) 

 
“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 a la restauració dels béns 
immobles de valor patrimonial dels municipis de la demarcació. En concret, aquests 
es troben detallats en el Pla estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 
(2017-2019), aprovat en la sessió plenària del 24 de gener de 2017, que preveu una 
línea de subvencions, de concurrència competitiva i anual, per a ajuntaments, entitats 
i particulars per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial. 
 
D’acord amb la Llei de bases del règim local 7/1985, posteriorment desenvolupada 
per d’altra normativa d’àmbit local, la principal atribució de les diputacions és, article 
36, l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica amb els municipis, 
especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió. En conseqüència, 
aquesta línia de subvencions s’adreça a ajudar econòmicament a aquestes entitats 
locals a conservar el seu patrimoni històric i artístic, sigui de propietat pública o 
privada (atès que es tracta d’uns béns culturals gaudits pel conjunt de la comunitat). 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a la restauració i 
conservació d’immobles d’interès patrimonial. 
 
D'acord amb els antecedents, 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 a 
la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, que es transcriuen 
literalment a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A LA 
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES D’INTERÈS PATRIMONIAL. 1. 
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 (Monuments) de la Diputació de Girona per finançar 
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inversions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, per tal 
de millorar-ne les condicions i promoure’n l’estudi i la visita. La inversió haurà de fer-
se sobre béns de titularitat pública o privada, si bé en aquest darrer cas caldrà que hi 
hagi un conveni de cessió d’ús a un ens públic. 2. Naturalesa i forma de concessió. 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes 
previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació o en el que preveuen elles mateixes. El procediment de concessió és el de 
concurrència competitiva i convocatòria pública, mitjançant el sistema de concurs i la 
comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria, 
que haurà d’aprovar la Junta de Govern, establint-ne una prelació d’acord amb els 
criteris de valoració que determinen aquestes mateixes bases. Les subvencions que 
s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret per 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 realitzi en el termini i en les condicions que determinen 
aquestes bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar 
el seu valor de mercat. No seran 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. En tractar-se de 
subvencions destinades a la rehabilitació o la millora de béns inventariables, el 
període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es 
concedeix la subvenció no pot ser inferior a 5 anys en cas de béns inscriptibles en un 
registre públic i de 2 anys per a la resta de béns (art. 31.4 de l’LGS). Aquest punt es 
desenvolupa a l’article 5 d’aquestes mateixes bases. El termini d’execució de les 
subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de l’any d’aprovació de la 
convocatòria. Aquest termini és prorrogable d’acord amb les condicions establertes al 
punt 11 d’aquestes bases. 4. Destinataris. Poden concórrer a la convocatòria de les 
subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments, els ens local de la 
demarcació de Girona, els seus ens dependents, les persones jurídiques i particulars. 
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones 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. Resten exclosos 
d’aquestes subvencions els peticionaris que en els dos anys anteriors a la campanya 
vigent hagin estat beneficiaris d’una subvenció d’aquesta especialitat i no l’hagin 
justificada dins del termini concedit a l’efecte o dins del període de pròrroga (si es 
demana dins de termini i es concedeix), o no hagin renunciat expressament abans de 
l’1 de setembre de l'any anterior a la convocatòria. Es poden subvencionar 
intervencions arqueològiques sempre que vagin lligades a projectes arquitectònics. 
També es poden subvencionar honoraris tècnics de redacció de projecte i de direcció 
tècnica de l’obra, sempre que es justifiqui amb una part de les obres executades. El 
percentatge màxim d’ambdós conceptes no pot excedir el 20 % de l’import total a 
justificar. De la mateixa manera, un cop finalitzada l'obra, també es podran incloure 
les despeses d’instal·lació de rètols informatius de l’actuació i del monument, sempre 
que hi consti la participació de la Diputació. Els estudis i treballs també es poden 
justificar, però la justificació s’ha de fer juntament amb la de les obres. 5. Forma de 
determinar la quantia de les subvencions. L’import de les subvencions a distribuir 
entre els sol·licitants no pot superar el del crèdit assignat en cadascuna de les 
convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions de les 
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ampliacions són les que es determinen específicament en cada convocatòria. Cada 
sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts prèviament. 
Amb les puntuacions resultants s’ordenaran les peticions i s’assignaran les 
subvencions respectant els límits que estableixen aquestes bases, i fins que s’esgoti 
el crèdit. L’import de les subvencions que es concedeixin té un màxim de 50.000,00 € 
i un mínim de 10.000,00 €, i respectarà el percentatge de cofinançament sol·licitat. 
Per acreditar la cessió d’ús públic del bé, caldrà adjuntar a la sol·licitud una proposta 
de conveni, una còpia del conveni existent o qualsevol altre document vàlid segons el 
dret a través del qual s’hagi formalitzat la cessió d’ús. La durada de la cessió ha 
d’ajustar-se a uns mínims segons el finançament total obtingut de la Diputació de 
Girona durant els darrers 5 anys, inclosa la convocatòria pendent de resoldre: Fins a 
15.000 € 15 anys. De 15.001 € a 30.000 € 20 anys. De 30.001 € a 60.000 € 25 anys. 
De 60.001 € a 100.000 € 30 anys. Més de  100.001 € 40 anys Quan es tracti d’edificis 
de titularitat privada, s’aplicaran el barems màxims de finançament següents: Nombre 
d’habitants del municipi Percentatge (%). Fins a 1.000 habitants 50 %. De 1.001 a 
5.000 habitants 45 %. De 5.001 a 10.000 habitants 40 %. De 10.001 a 15.000 
habitants 35 %. Més de 15.000 habitants 30 %. Quan es tracti d'edificis públics o de 
titularitat privada, però sense ús particular i amb cessió d'ús gratuïta igual o de més 
de 40 anys a un ens públic, s’aplicaran el barems màxims de finançament següents: 
Nombre d’habitants del municipi Percentatge (%). Fins a 1.000 habitants  90 %. De 
1.001 a 5.000 habitants 80 %. De 5.001 a 10.000 habitants 70 %. De 10.001 a 15.000 
habitants 60 %. Més de 15.000 habitants 50 %. En tot cas, les subvencions s’entenen 
fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió, a l’efecte del 
pagament de les quantitats justificades. La despesa a justificar ha d’incloure el mínim 
de cofinançament exigit. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta 
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicial i, en cas que resulti inferior, 
es reduirà la subvenció en aplicació del percentatge establert. 6. Criteris de valoració. 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades són els següents 
(màxim 45 punts): 

Criteris Puntuació 
màxima 

(1) Valor patrimonial 10 

(2) Importància o interès de l’actuació a realitzar a l’edifici 10 
(3) Condicionants que aconsellin prioritzar la intervenció, atesa la 
gravetat i urgència de les patologies que afecten l’edifici  

5 

(4) Discriminació positiva d’elements patrimonials 5 
(5) Valoració de la utilització pública 5 
(6) Valoració de la participació econòmica del sol·licitant 5 
(7) Continuació de treballs iniciats en altres plans de restauració 5 

(1) Històric, artístic, emplaçament, element únic, emblemàtic. (2) Importància o interès 
de l’actuació a realitzar a l’edifici, per tal de millorar-ne les condicions i promoure’n 
l’estudi i la visita. (3) Gravetat i deterioraments amb pèrdua directa dels valors 
patrimonials. (4) Elements poc coneguts de valors històrics/arquitectònics, que aportin 
valor al territori i/o de mida reduïda. 
(5) Interès de la utilització com a mitjà de difusió i gaudi del patrimoni. (6) Dependrà 
del percentatge de finançament sol·licitat a la Diputació. El percentatge es valorarà 
diferencialment segons el nombre d'habitants del municipi, d’acord amb el detall 
següent: 
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 Edificis privats* 
Percentatge de 

finançament - punts 

Edificis públics* 
Percentatge de finançament - 

punts 
Fins a 1.000 habitants 50 % - 3 

40 % - 4 
30 % - 5 

90 % - 1 
80 % - 2 
70 % - 3 
60 % - 4 
50 % - 5 

De 1.001 a 5.000 
habitants 

45 % - 3 
35 % - 4 
25 % - 5 

80 % - 1 
70 % - 2 
60 % - 3 
50 % - 4 
40 % - 5 

De 5.001 a 10.000 
habitants 

40 % - 3 
30 % - 4 
20 % - 5 

70 % - 2 
60 % - 3 
50 % - 4 
40 % - 5 

De 10.001 a 15.000 
habitants 

35 % - 3 
25 % - 4 
15 % - 5 

60 % - 2 
50 % - 3 
40 % - 4 
30 % - 5 

Més de 15.001 habitants 30 % - 3 
20 % - 4 
10 % - 5 

50 % - 3 
40 % - 4 
30 % - 5 

 
(7) Projectes subvencionats anteriorment des del Servei de Monuments de la 
Diputació, amb obra executada. Es prioritza la continuació de les obres per tal 
d’acabar-les, d’acord amb el quadre següent: 
 

Any de la darrera 
subvenció 

Nombre d’anys 
subvencionats 

 
Punts 

1 
1 
1 

1-2 
3-4 
>4 

5 
4 
3 

2 
2 
2 

1-2 
3-4 
>4 

4 
3 
2 

3 
3 
3 

1-2 
3-4 
>4 

3 
2 
1 

4 
4 

1-2 
>2 

2 
1 

5 qualsevol 1 
>5 qualsevol 0 

 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds s’han de presentar 
en el termini establert en la convocatòria, han d’estar degudament emplenades i 
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 
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Diputació de Girona, que s'especifiquen a la seu electrònica. S'han de presentar per 
via telemàtica, a través de la plataforma de subvencions disponible al web de la 
Diputació de Girona. En cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les 
sol·licituds es podran presentar tant pel canal telemàtic com presencialment, al 
Registre General (pujada de Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels 
mitjans que estableix la legislació de procediment administratiu. 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 
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa següent: a) Document amb 
una breu descripció de l’edifici i els seus valors monumentals (mínim de 5 línies i 2 
fotografies) i una descripció, també breu, de les obres que se sol·liciten i de les 
necessitats (mínim de 5 línies i dues fotografies). b) Còpia del projecte o memòria 
valorada. c) Nota simple del Registre de la Propietat o document equivalent. d) 
Autorització del titular de l’immoble en els casos en què el sol·licitant de la subvenció 
no sigui el propietari del bé. e) En cas que les obres siguin en edificis de titularitat 
privada, per tal de garantir-ne l’ús cultural i públic, caldrà adjuntar la còpia del conveni 
existent o un altre document vàlid segons el dret a través del qual s’hagi formalitzat la 
cessió, o una proposta de conveni de cessió d'ús entre l’ajuntament o ens local i el 
propietari del bé. Aquest conveni pot seguir el model que s'adjunta com a annex o bé 
qualsevol altre que pactin de comú acord les parts. En el cas que es tracti d’edificis 
historicoreligiosos, a causa del caràcter especial de la seva obertura al públic, el 
conveni es podrà fer de manera global entre la Diputació de Girona i l’ens propietari 
del bé. En conseqüència, i únicament si es dona aquest supòsit, no caldrà que s’hagi 
establert prèviament un conveni entre el sol·licitant i el propietari. No obstant això, 
amb posterioritat a la concessió, caldrà que el consistori on es trobi situat el bé s’hi 
adhereixi mitjançant la signatura d’un annex al conveni. Posteriorment, se li 
comunicaran al propietari del bé les condicions de la cessió i la quantia de la 
subvenció atorgada. f)En els casos en què l’ens contractant no sigui el peticionari, cal 
que l’obra estigui en curs, contractada o en procés de licitació, i s’hi ha d’adjuntar la 
documentació justificativa. La no presentació de la documentació suposa l’exclusió de 
la campanya. La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius 
PDF de 10 MB com a màxim. Els documents s’han d’aplegar seguint uns criteris de 
similitud: certificats, fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries, etc. 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 amb què s’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. El Servei de 
Monuments de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i ordenació de 
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. Les 
actuacions d’instrucció comprenen: La comprovació del compliment dels requisits per 
accedir a la condició de beneficiari que estableixen aquestes bases. L’avaluació de 



 
 
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat           266 
 

 

les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. La 
petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin necessaris, 
en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora 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, i indicar la causa d’exclusió. La Comissió 
Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: 
President: Vicepresident de la Diputació i president de la Comissió de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar. Vocals: Diputat delegat del Servei de Monuments. 
Arquitecte cap del Servei de Monuments. 2 tècnics del Servei de Monuments. El 
secretari general o la persona en qui delegui. 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 consideració de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, òrgan que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament 
de les subvencions. a)La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució 
corresponent en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la finalització del 
període de presentació de les sol·licituds. b)Es notificarà la resolució de manera 
individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat. La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els 
peticionaris que no hagin obtingut la subvenció per haver-se esgotat la quantia 
màxima del crèdit fixat a la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació 
aconseguida. Si algun beneficiari renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent pot 
acordar concedir la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb 
l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per 
atendre almenys una de les sol·licituds denegades. En el cas d’empat entre diversos 
sol·licitants, s’ordenaran per ordre de presentació d’instàncies i tindran preferència els 
primers. 10. Forma d’acceptació. Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si 
en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
aplicables. 11. Justificació i pagament. Els beneficiaris han de presentar la justificació, 
mitjançant el model de compte justificatiu simplificat disponible al web de la Diputació 
de Girona, degudament emplenat i signat, i adjuntar-hi, com a mínim, la documentació 
següent: Una còpia de les factures originals, acreditatives de la realització de la 
inversió i corresponents, com a mínim, al cost total de la part d’obra establerta per 
realitzar en aquest exercici, de la qual es pagarà el percentatge establert per a la 
subvenció. Una fotografia de l’actuació on sigui visible el cartell informatiu, 
proporcionat pel Servei de Monuments en el moment d’atorgar-se la subvenció. En 
cas que els beneficiaris siguin persones físiques, la justificació es pot presentar tant 
pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de Sant Martí, 4, 
17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de 
procediment administratiu. A l’efecte de la justificació es poden presentar com a 
justificades totes les despeses imputables a l’activitat subvencionada que, de 
conformitat amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el període de justificació de 
l’activitat, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 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 
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d’agrupar en arxius PDF de 10 MB com a màxim. Els documents s’han d’aplegar 
seguint uns criteris de similitud: certificats, fotografies (cal especificar-ne la resolució), 
memòries, etc. Cada justificació pot contenir un màxim de 10 arxius. Es podran 
presentar un màxim de 3 justificacions parcials a mesura que s’executi la despesa 
subvencionada. En el cas que els documents presentats com a justificació siguin 
incorrectes o incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat 
d’esmenar-los o completar-los en el termini de 15 dies hàbils. Una vegada examinada 
la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau, s’efectuïn, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements 
que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa 
subvencionable. És a dir, en cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada 
com a despesa a justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera 
que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a 
despesa a justificar. En canvi, si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que 
preveu la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. El 
termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de 
l’any d’aprovació de la convocatòria. En cas que el dia d’acabament del termini per 
presentar la justificació coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà 
el dia hàbil següent. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació 
justificativa aquesta no s’ha presentat, es requerirà al beneficiari que la presenti en un 
termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació 
formal, amb l’advertiment que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció. Quant 
a les sol·licituds de pròrroga de justificació, i d’acord amb el que estableix l’article 28.2 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, abans que acabi el 
termini fixat, el beneficiari pot demanar una pròrroga per un termini màxim igual a la 
meitat del que tingui establert. Igualment es pot demanar una pròrroga d’execució 
amb les mateixes condicions. La Diputació estimarà o desestimarà discrecionalment 
la proposta, amb la valoració prèvia de la petició. 12. Pagament. El pagament de la 
subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del centre 
gestor. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció 
s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 13. Compatibilitat de subvencions. 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, 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. Reformulació de la sol·licitud. No es preveu el tràmit de reformulació 
de les sol·licituds. 16. Modificació de les subvencions. Els beneficiaris no poden 
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. No obstant això, la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona té la facultat de revisar les subvencions concedides i 
modificar la resolució de concessió, en el cas d’alteració de les condicions que s’han 
tingut en compte per concedir les subvencions. 17. Invalidesa, revocació i 
reintegrament. La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les 
subvencions, i el beneficiari té l’obligació 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 
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normativa reguladora de subvencions. El centre gestor de Monuments 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. 18. Prohibició de contractació amb persones vinculades. 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculades, llevat que la 
contractació es faci en les condicions normals del mercat i s’obtingui l’autorització de 
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. Tampoc no es pot 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. 19. 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 i adoptar i implementar les 
mesures de seguretat que preveu 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. 20. Verificació i control. Els comptes justificatius, juntament amb la 
resta de documentació esmentada en l’apartat 11, que compleixin els requisits que 
estableix aquesta Diputació s’entendran com a documents suficients per acreditar el 
destí de la subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació 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 se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21. 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 de 
les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat 
realitzada. Concretament, en aquest cas, mitjançant la col·locació d’un rètol informatiu 
que els proporcionarà el Servei de Monuments. Si s’incompleix aquesta obligació, i 
sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del règim que preveu el títol IV 
de la Llei general de subvencions puguin correspondre, s’aplicaran les regles 
següents: a) Si encara n’és possible el compliment 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, amb l’advertència 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 n’és possible el 
compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures 
alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del finançament públic rebut. 
En el requeriment que dirigeixi l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini 
no superior a 15 dies per a l’adopció, amb l’advertència que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 22. Altres obligacions dels beneficiaris. 
a)Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. b)Justificar el compliment dels requisits i 
les condicions, i també 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 que 
exigeix 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)Quan 
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l’import de la despesa subvencionable superi els llindars que estableix la normativa de 
contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de compromís per 
a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les 
seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats 
que la realitzin, el prestin o el subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet abans de 
concedir-se la subvenció. En el cas que els beneficiaris siguin administracions 
públiques caldrà substituir aquest requisit per un certificat del secretari que acrediti 
que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i 
la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. h)En 
compliment de 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. 
i)Destinar la inversió realitzada al fi concret per al qual se subvenciona durant un 
període de 2 anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual s’ha 
concedit la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en 
concepte de subvenció més l’interès legal que correspongui. 23. Principis ètics i de 
conducta. Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta 
èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure 
qualsevol mena de pràctica corrupta i comunicar als 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, les persones beneficiàries 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, les persones beneficiàries 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 que estableixen les bases de la 
convocatòria, concretament facilitant la informació que se’ls sol·liciti 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 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 és 
aplicable 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 que preveu la legislació vigent en matèria 
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de subvencions. 24. 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. 25. 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 resoldre les incidències que es produeixin en la gestió i execució, llevat 
de l’aprovació dels actes atribuïts expressament a la competència d’altres òrgans en 
aquestes mateixes bases. 26. Vigència. Aquestes bases regeixen des de l’endemà de 
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 
tingui lloc 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 publicaran en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. Disposició derogatòria. Quan entrin en vigor aquestes bases, 
quedarà derogada tota altra norma anterior, del mateix rang o de rang inferior, en tot 
allò que s’oposi al contingut d’aquesta. En concret, queden derogades expressament 
les bases següents: Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, 
entitats i particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació 
d’immobles d’interès patrimonial, aprovades pel Ple de la Diputació, el 24 de gener de 
2017 (Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 23, de 2 de febrer del 2017). 
ANNEX. Proposta de conveni d’ús entre [ajuntaments, administracions locals] i 
[particulars, altres ens] de les comarques gironines per a la restauració i conservació 
d’edificis de valor patrimonial i cultural. Parts. [el cedent], amb el DNI o NIF [núm.], 
domiciliat a [adreça i població], que actua [en nom propi o en representació de]. [el 
cessionari], amb el DNI o NIF [núm.], domiciliat a [adreça i població], com a 
[alcalde/president] de [nom de l’ajuntament o d’una altra administració]. Fets. 1 [el 
cedent] és propietari de l’edifici [descripció de l’edifici], que té un valor patrimonial i 
cultural inherent.  2 [el cessionari], mitjançant el seu representant legal, manifesta la 
seva voluntat de col·laborar en la conservació i difusió d’aquest valor. Les parts es 
reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar aquest acte jurídic i, en 
virtut d’això, acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els 
següents. Pactes. 1. El propietari de l’edifici cedeix la utilització pública [total, parcial o 
compartida] a favor de [nom de l’ajuntament o de l’altre ens local], per al seu ús per a 
activitats culturals i amb la finalitat que la ciutadania pugui gaudir de l’immoble, atesos 
els seus valors patrimonials, culturals i artístics. 2. [altres clàusules] 
[En el cas d’ús compartit o parcial, cal descriure en quines condicions es realitzaran 
les activitats i visites, els horaris, els controls d’accés, la coincidència d’activitats 
privades i públiques, etc.]. 3. Aquest conveni tindrà una durada de [entre 15 i 90 
anys]. [Mínims, segons la inversió total acumulada dels últims 5 anys per part de la 
Diputació de Girona]: Fins a 15.000 € 15 anys. De 15.001 € a 30.000 € 20 anys. De 
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30.001 € a 60.000 € 25 anys. De 60.001 € a 100.000 € 30 anys. Més de 100.001 € 40 
anys. 4. Aquest conveni té caràcter administratiu. Les divergències entre les parts que 
es pugui suscitar s’han de resoldre per la jurisdicció contenciosa administrativa. Com 
a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat. [data 
electrònica]. Per [el cedent] (nom, signatura i càrrec). Per [el cessionari] (nom, 
signatura i càrrec). El/La secretari/ària (nom, signatura i càrrec).” 

 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira intervé i presenta la proposta de la 
Comissió que presideix: Dintre de l’àrea de Monuments d’aquesta corporació, el gran 
projecte que desenvolupem cada any és el Pla de Monuments, el que ens permet fer 
una convocatòria potent per la rehabilitació de tot el nostre patrimoni històrico-artístic. 
Enguany portem les bases novament a aprovació i simplement dues consideracions 
significatives. Una, diguem-ne, de caire més formal: les bases les modifiquem 
bàsicament per adaptar-les a la nova normativa de procediment administratiu i 
particularment pel que fa l’administració electrònica. Per tant en aquest sentit, no hi ha 
un canvi substancial de fons si no d’un aspecte més formal. I la segona, que sí que 
m’agradaria destacar-vos és que el pla de monuments experimentarà un increment 
significatiu de cara a l’exercici de 2019 en que s’incrementen 175.000 euros, en 
percentatge un 16,25 %. I destacar també, perquè aquesta ha estat una petició 
reiterada de diferents grups d’aquest plenari i que el propi govern també comparteix, 
ja que tenim una demarcació amb molt patrimoni històrico-artístic, per tant havíem de 
fer un esforç per la rehabilitació d’aquest patrimoni històrico-artístic, i per tant anar 
incrementant significativament durant cada exercici, si era possible, el pla de 
monuments. L’evolució ha estat que al 2011 i 2012 s’hi van destinar 600.000 euros; al 
13, 740; al 14, 700; al 15, 800; i en el que són els exercicis que aquest govern ha fet 
el pressupost, 16 i 17, un milió; al 18, 1,76 milions; i al 19, 1,250 milions. Per tant, 
amb 7 anualitats, s’ha més que doblat l’aportació d’aquesta corporació destinada al 
pla de monuments, que és un dels programes potents de les convocatòries de 
subvencions que tenim. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
La corporació ratifica per unanimitat la inclusió a l’ordre del dia de les dues propostes 
provinents de la Junta de Portaveus següents: 
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44. PLE120/000019/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups IdS i 

PDeCAT, sol·licitant que la Diputació demani la prohibició de l'ús dels pesticides 
neonicotinoides, perjudicials per les abelles. (Exp. 2018/9052) 

45. PLE120/000020/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups ERC, 
PDeCAT, IdS i CUP, a favor de l'absolució dels presos polítics. (Exp. 2018/9052) 

 
44. PLE120/000019/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups 

IdS i PDeCAT, sol·licitant que la Diputació demani la prohibició de l'ús dels 
pesticides neonicotinoides, perjudicials per les abelles. (Exp. 2018/9052) 

 
El vicesecretari dona lectura de la part dispositiva de la moció, del contingut següent: 
 
“Moltes investigacions demostren que les abelles estan patint una davallada de les 
seves poblacions i que, fins i tot, algunes espècies estan en perill d’extinció. Les 
causes principals són la urbanització dels camps, la introducció de noves espècies, el 
canvi climàtic i l’ús de pesticides. Ja algunes ONGs com Greenpeace insten a 
prohibir un tipus determinat de pesticides, els neonicotinoides. 
 
Ecòlegs del CREAF i la UAB, com  Jordi Bosch i Anselm Rodrigo, defensen que hi ha 
proves suficients per demostrar que els neonicotinoides són perjudicials per les 
abelles. I a més, posen de relleu el veritable escenari que es troben aquests insectes 
als camp de conreu: un còctel de productes que actuen simultàniament. És a dir, 
l’agricultura intensiva se serveix també de fungicides i altres tractaments - alguns dels 
que s’anuncien com a innocus per les abelles – però que, en combinació amb altres 
productes químics passen a ser perillosos per aquests insectes. 
 
Jordi Bosch i altres investigadors d’Itàlia i Polònia han analitzat l’efecte de dosis 
baixes (no letals) del fungicida propiconazol i el neonicotinode clotianidina. Es van 
mesurar els efectes en diverses especies, i, en aquest cas, es van  comparar  en 
l’abella de la mel (Apis melifera), el borinot (Bombus terrestris) i una espècie d’abella 
silvestre (Osmia bicornis). Els resultats mostren que, a les dosis utilitzades, els dos 
productes per separat no eren tòxics, però quan l’abella els ingereix tots dos es 
produeix una mortalitat molt significativa. De les tres espècies, la més perjudicada és 
l’abella silvestre. 
 
No només es tracta de mesurar quantes abelles moren a causa dels insecticides, sinó 
que els efectes van més enllà. L’ús de plaguicides als camps de conreu també tenen 
conseqüències prèvies a la mort, com pot ser atordiment o canvis de comportament. 
Per exemple, en camps fumigats, les abelles de la mel fan menys balls per orientar-se 
abans de sortir del rusc i això provoca que orientin a menys companys per forejar, 
que algunes es perdin i no tornin al rusc o que necessitin més temps per buscar les 
flors ―i per tant siguin menys productives―. Això podria explicar, entre altres motius, 
per què molts apicultors es troben els ruscs cada cop més buits, un fenomen que es 
coneix com a síndrome del despoblament del rusc. 
 
Això només afecta a les abelles de la mel. El nombre de ruscos de l’abella mel·lífera 
ha disminuït en alguns països, però si s’estudia l’espècie a nivell global no podem dir 
que estigui en perill d’extinció. Són les abelles silvestres les que estan patint un fort 
impacte. Hem de tenir en compte que, a Espanya en concret, la proporció entre 

http://blog.creaf.cat/noticies/greenpeace-uk-alerta-de-la-toxicitat-dels-insecticides-per-als-pol%C2%B7linitzadors/
http://blog.creaf.cat/noticies/greenpeace-uk-alerta-de-la-toxicitat-dels-insecticides-per-als-pol%C2%B7linitzadors/
http://www.creaf.cat/ca/personal/jordi-bosch
http://www.creaf.cat/ca/personal/anselm-rodrigo-dominguez
http://blog.creaf.cat/coneixement/les-abelles-solitaries-viuen-tot-daventures-per-fer-se-el-niu/
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abelles silvestres i l’abella de la mel és 1000 a 1. És evident que hem d’estudiar-lo, 
però no de manera aïllada, perquè les altres espècies també intervenen en la 
pol·linització i la producció dels camps, i també es veuen afectades pels insecticides. 
 
Perjudicar les abelles no acaba en la mort d’aquests insectes, sinó que té 
implicacions a gran escala. Aquest declivi significa una pèrdua de biodiversitat, 
desfavorir una peça clau dels ecosistemes i les seves xarxes alimentàries, i disminuir 
la pol·linització dels camps de conreu. 
 
No podem oblidar també que els neonicotinoides romanen al sòls i, per tant, poden 
arribar als aqüífers o a l’aire, a través de la pols que aixequen els tractors. El cicle, 
doncs, també podria suposar un problema per a la salut humana. Cal doncs cercar 
alternatives a aquests pesticides i investigar acuradament com la combinació de 
productes químics afecten a les abelles i com podem evitar-ho. 
Actualment, la UE des d’abril de 2018, ha prohibit parcialment, l’ús d’alguns d’aquests 
productes. El que es demana aquí, doncs, és la demanda de la seva prohibició total. 
 
Tenint en compte tot aquesta informació, els grups IdS i PDeCAT proposen al Ple 
l’adopció l’acord següent: 
 
Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al Govern Espanyol, que s’estableixi 
la prohibició  total d’aquesta família de plaguicides.  
 
Segon. Promoure l’estudi, des del Dipsalut i la Universitat, dels efectes combinats 
d’aquests i altres plaguicides i fungicides per trobar i determinar els efectes nocius 
dels usos combinats. Alhora, es demana que s’assessori i s’informi sobre alternatives 
no lesives per les abelles a tots els que, fins ara, usaven aquests productes.  
 
Tercer. La Diputació de Girona adoptaria també el compromís d’informar, sensibilitzar 
i educar a la població dels perills de l’ús dels esmentats plaguicides.” 
 
La portaveu del grup IdS senyora Gisela Saladich pren la paraula i comenta que, bé, 
nosaltres, una pinzellada. Seguint en una de les nostres línies de treball en medi 
natural, hem presentat aquesta moció al ple de la diputació. A la junta de portaveus 
se’ns va dir que a l’àrea de medi ambient s’estaven modificant algunes coses, però ja 
hem que eren només qüestions de redactat i algunes paraules. En definitiva, els 
tècnics ho han polit i ha quedat més precisa i clara. L’important per nosaltres és que 
tant ‘equip de govern com l’àrea de medi ambient s’impliquin en aquesta moció. Això 
vol dir que estem tots a la mateixa sintonia i que segurament en un futur es podran 
eradicar tots els productes tòxics, que són perjudicials no tant sols per les abelles, 
sinó per la fauna en general i evidentment pels humans. Moltes gràcies. 
La portaveu del grup del PSC senyora Consol Cantenys intervé i manifesta que, 
només perquè crec que és l’únic grup que no s’ha afegit a la moció. Dir que el nostre 
grup sí, que evidentment votarem a favor, com ja vam manifestar a la Junta de 
Portaveus. El que passa és que quedava pendent de llegir-la i d’acabar-la de perfilar, 
per tant no ho vam manifestar en aquell moment, però evidentment estem a favor que 
es treballi en aquesta línia. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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45. PLE120/000020/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups 
ERC, PDeCAT, IdS i CUP, a favor de l'absolució dels presos polítics. (Exp. 
2018/9052) 

 
El vicesecretari dona lectura de la part dispositiva de la moció, del contingut següent: 
 
“L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. 
Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos 
de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder 
exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. 
El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats 
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets 
antidemocràtics. 
 
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per 
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i 
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la 
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni 
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la 
repressió i dels tribunals de justícia.  
 
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els 
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles 
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret 
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les 
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de 
l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener. 
 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i 
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir 
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els 
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a 
vot. 
 
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les 
urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de 
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la 
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.  
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida 
política a la situació catalana.  
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Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen 
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i 
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  
 
Els grups ERC, PDeCAT, IdS i CUP demanen al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.  
 
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captives d’uns fets 
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va 
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 
 
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el 
retorn de les persones exiliades.  

 
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots els que avui pateixen la repressió per part 
de l’Estat, i a totes les famílies i amics dels presos polítics i exiliats.  
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH), a la Fiscalia i l’Advocacia de 
l’Estat i al Ministerio de Justicia de l’Estat espanyol. També a l’ACM i a l’AMI.” 
 
El president del grup del PSC senyor Juli Fernández intervé i comenta, òbviament 
nosaltres no ens adherim, i explicaré per què no ens adherim, però sí que hi ha molts 
dels elements d’aquesta moció que els hem compartit en aquest propi plenari. 
D’alguna manera nosaltres hem votat en aquest plenari que no estem a favor de la 
“judicialització” de la política, hem votat a favor que cal una solució política i pactada a 
la situació entre Catalunya i la resta d’Espanya, hem votat a favor de que estàvem en 
contra dels delictes amb que s’imputava a les persones preses i en l’exili. Per tant, que 
hem votat inclús algunes mocions que el nostre partit a nivell nacional ha anat fent. 
Però és veritat que aquesta moció, en aquests moments, doncs on la justícia està 
actuant més enllà del que era el propi judici, entenem que mocions d’aquest tipus, 
malgrat que nosaltres compartim gran part dels elements que hi ha, no acabem de 
veure què hi aporten de nou. A no ser que veiem com actua la resta de formacions. 
Per exemple avui hem despertat tots amb una campanya que està fent Ciutadans a 
Andalusia amb l’autocar de la seva campanya, amb les fotos de Junqueras i 
Puigdemont per un costat amb el text “se ríen de España”, per l’altra costat una foto de 
la Susana Díaz i del president actual amb el text “se ríen de ti”. O sigui, d’alguna 
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manera estan fent un ús partidista d’una situació on moltes formacions estem d’acord 
que la solució ha de ser política. I el problema que tenim aquí és que fa massa temps 
que el PP va deixar en mans de la justícia el que era el tema polític. I és veritat que 
quan la justícia comença a actuar, que li demanem a un govern que actuï de la manera 
que a vegades li demanem, tots sabem que el govern pot fer el que pot fer, i quan 
toqui processar algú del govern, actuarà. Recordem que hi ha moltes formacions que 
estan instant al president del govern a que es manifesti sobre un possible o no indult 
de la situació. I en tot moment està actuant de forma potent perquè tots entenem que 
això haurà d’acabar amb una situació d’acord polític. Quan es fan acords polítics hi ha 
qui ha de renunciar. Per tant, nosaltres estem d’acord en que és injust, 
desproporcionat, i a més no té cap sentit les acusacions que han fet la fiscalia i el propi 
poder de l’estat, però també som conscients que fer una moció, i el que estem 
demanant és per un costat separació de poders i a la pròpia institució de la diputació a 
l’estat el que és una resolució judicial per no dir-li als jutges el que han de dir. La 
pròpia moció nostra va una miqueta en la línia d’una certa contradicció al que volem 
que faci. Sí que compartim bona part dels elements, i per això ens abstindrem. No 
volem votar en contra perquè ni volem ni pensem que sigui just. Com ja hem dit al 
plenari, creiem que la solució passa per primer seure al voltant d’una taula i arribar a 
una solució política. Tothom comença a veure clar que l’acord polític que podem fer 
entre Catalunya i Espanya ha de passar d ela mà d’un acord previ polític a Catalunya, i 
a Madrid tenir un govern d’esquerres que entengui que la solució ha de ser política i ja 
tenim un punt de referència. Madrid també parla d’un referèndum. Està clar que els 
refereixen a una reforma de l’estatut, i aquí una part d ela gent vol un referèndum 
d’una altra cosa. Però tots partim de la base que la solució ha de ser pactada i votada. 
En tot cas discutir què s’ha de votar, si ha de ser una sola votació o no, però el que em 
sap malament és que es posi de manifest com si l’actuació del PSOE fos la mateixa 
que ha tingut el PP governant, i crec que també és injust. Perquè vull recordar que 
després de 7 anys la comissió bilateral no s’havia convocat mai, i estem veient 
negociacions de govern a govern, i fins i tot hi ha molta més negociació que no es veu 
i de la que no es parla. En aquest grup no podem votar-la, tampoc no podem ni volem 
rebutjar-la, però sí que ens abstindrem amb el benentès que volem treballar en una 
solució política del conflicte que es viu entre Catalunya i la resta d’Espanya. 
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, IdS i CUP) i 3 abstencions (PSC) 
 
46. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha 
 
47. PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta que, ja que ha sigut un tema recurrent 
a l’apartat de precs i preguntes per part d’aquest grup, dir que hem rebut dues de les 
peticions que hi ha de transparència, dels anteriors viatges realitzats per l’anterior 
president d ela corporació. Després de set mesos, rebre dues està bé. Entenc que és 
molt complicat trobar informació, si se’m permet la ironia, i per una banda hem rebut 
dues des de l’últim ple, per a què no pugui dir que no se n’ha enviat cap, suposo. Però 
en tot cas posar de relleu que continua sense arribar tota la informació i de l’altra que 
la informació que es fa arribar, com per exemple, que per un viatje d’un dia per unes 
jornades que es feien a Brussel·les, el president de la Diputació, ens va costar 4.000 
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euros, perquè anava acompanyat de tres persones més, per uns treballadors de la 
Diputació. Per unes jornades en concret, són incapaços de dir-nos, més enllà de que 
va costar 4.000 euros, desglossar-nos, tal com havíem demanat, en què es van gastar 
aquells 4.000 euros. Per tant, tornar a dir que malauradament la Diputació de Girona 
encara és lluny de la transparència que marca la llei, i que segurament demanarien 
tots els ciutadans.  
El president senyor Miquel Noguer respon: molt bé, jo entenc que són dos més. I ja 
vaig dir-li, hem d’aclarir la situació. No eren dos, eren dos més. Es va fer el que vàrem 
quedar i per tant la voluntat és donar-ho, i aquesta és una prova d’això. Moltíssimes 
gràcies, entenem doncs que s’aixeca aquesta sessió, si els sembla, cinc minuts i 
tornem amb el ple extraordinari, gràcies.  
 
El senyor president aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts de dues de la tarda el 
contingut de la qual, com a vicesecretari, CERTIFICO. 
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