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NÚM.: 134 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 17 d'octubre de 2019 
HORA: 14:00 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de 
Girona 
 
ASSISTENTS: 
President  Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents  Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Puig i Ferrer 
 Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats Jordi Camps i Vicente 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Roser Estañol i Torrent 
 Eduard Llorà i Cullet 
 Montserrat Mindan i Cortada 
 Josep Sala i Leal 
 Jordi Xargay i Congost 
 Joaquim Ayats i Bartina 
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 Joan Fàbrega i Solé 
 Josep Piferrer i Puig 
 Eva Viñolas i Marín 
 Pere Casellas i Borrell 
 Juli Fernández i Iruela 
 Sílvia Paneque i Sureda 
 Beatriz Ventura i Navarro 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
Diputats que s’excusen: Pau Presas i Bertran 
 Jordi Masquef i Creus 
 Josep Maria Bagot i Belfort 
 Anna Barnadas i López 
 
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 17 de setembre de 2019. 
2. Decrets corresponents al mes de setembre de 2019.  
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
4. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
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COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 
5. PLE134/000034/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de crèdit 
extraordinari DG 3CE 3/2019 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2019. (Exp. 2019/7384) 

6. PLE134/000035/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de 
crèdit DG 3SC 4/2019 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 
2019. (Exp. 2019/7385) 

7. PLE134/000036/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de baixa per 
anul·lació de crèdit DG 3BC 1/2019 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2019. (Exp. 2019/6727) 

8. PLE134/000039/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens  de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres. 
(Exp. 2019/899) 

9. PLE134/000038/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Secretaria General (005): Aprovar provisionalment la modificació de 
l'ordenança reguladora de la taxa del servei d'inserció d'anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província. (Exp. 2019/7443) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
10. PLE134/000046/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Extinció del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament 
de Palamós pel servei d'informació i gestió energètica. (Exp. 2019/7303) 

11. PLE134/000057/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Modificació de les aplicacions pressupostàries en 
relació al cofinançament d'operacions aprovades dintre de la convocatòria de 
projectes d'especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (PECT). (Exp. 2019/7372) 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 
12. PLE134/000004/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni d'encàrrec 
de gestió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de 
Catalunya, per a la gestió del SAR per a dones que pateixen violència masclista 
i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès. (Exp. 2019/7094) 

13. PLE134/000001/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 
Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni d'encàrrec 
de gestió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, per a la gestió del SIE Gironès. (Exp. 2019/7097) 

14. PLE134/000002/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 
Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni d'encàrrec 
de gestió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, per a la gestió del Servei tècnic punt de trobada 
Figueres i comarca Alt Empordà. (Exp. 2019/7098) 

15. PLE134/000003/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 
Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni d'encàrrec 
de gestió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
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Generalitat de Catalunya, per a la gestió del Servei tècnic de punt de trobada de 
la comarca del Gironès. (Exp. 2019/7099) 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 
16. PLE134/000010/2019-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports 

Educació; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases reguladores 
de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional 
catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu 
"Identitat, arrels i tradicions", de la Diputació de Girona. (Exp. 2019/6975) 

17. MOCIONS D’URGÈNCIA 
18. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El president, senyor Miquel Noguer, pren la paraula i excusa el diputat senyor Jordi 
Masquef, que precisament per un tema del Patronat de Turisme, es troba fora; la 
senyora Anna Barnadas per un tema personal; el senyor Josep Maria Bagot, per la 
mort del seu pare, i a més fem constar, si els hi sembla a vostès, el condol del plenari. 
I el senyor Pau Presas, de baixa pel naixement del seu fill Roger, que li donem 
l’enhorabona. 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta de la sessió 

ordinària anterior del dia 17 de setembre de 2019. 
 
S’APROVA, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 17 de 
setembre de 2019, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores 
diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de setembre de 2019 .  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de setembre de 2019, numerats del 
núm. 2267  al núm. 2553. 
 
La diputada senyora Laia Pèlach intervé i comenta que, primer, en relació amb uns 
decrets que parlen que es declaren deserts uns lots en relació amb el contracte de 
servei del programa d’estalvi i pobresa energètica. I també de subministrament del 
programa d’eficiència. Més que res, per saber, en aquests casos, una mica com es 
procedeix, perquè entenc que això són municipis que estan d’alguna manera 
pendents d’això. I saber si es que es fa una nova licitació, habitualment com es 
procedeix en aquests casos, queda pendent fins que no es resolgui?  
El senyor President respon que en aquest cas si queden deserts, no sé si, la senyora 
Barnadas tampoc hi és, però en tot cas, segur que s’han de tornar a fer. No deixarem 
els ajuntaments sense l’objecte, però si queda desert, s’ha de tornar a fer el concurs 
nou. Si hi hagués alguna informació complementària addicional a donar-li, la hi 
donarem. 
La senyora Pèlach diu, perfecte, llavors, amb relació a aprovar l’inici del 
subministrament de l’actualització i millora de l’aplicació del Grupo Castilla, gestió de 
nòmines, Epsilon analytics, entenc que és, diguéssim, com una aplicació d’un conjunt 
de coses, entenem el tema de gestió de nòmines, ens ha sorprès, no sé si es que va 
amb un pac, si algú m’ho sap explicar, perquè parlen d’Epsilon gestió de temps, 
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Epsilon gestió de viatges, llavors no sé si es un pac que va tot junt, o m’agradaria 
saber, d’alguna manera, aquest tipus de programari quina utilitat té, quina finalitat i 
amb què s’utilitza a la Diputació. Llavors, els altres són més de posicionament, 
apareixen una colla de subvencions nominatives, en aquest cas relacionades amb 
l’àrea de Medi Ambient. Simplement, tot i que n’hem parlat amb l’àrea, deixar 
constància de la disconformitat amb aquest tipus de subvencions, i apareixen també 
subvencions nominatives amb el tema de presidència, cal deixar també constància de 
la disconformitat amb aquest tipus de subvencions nominatives que entenem que, 
llegint la justificació que es donen, doncs no ho compartim en cap cas. 
El senyor President comenta que d’aquest tema que diu de nòmines, li donarem la 
informació, perquè segur que ara jo li contestaria erròniament, i per tant, prefereixo 
que des de l’àrea corresponent li donin aquesta informació. Respecte a allò altre, són 
posicionaments polítics, els quals jo respecto. Vostè no ho comparteix, i en tot cas jo 
no comparteixo el que diu vostè, i estaríem aquí dient que és una fórmula 
perfectament correcta i legal, que no és la majoritària sinó que és la minoritària en 
aquesta casa, que són les subvencions nominatives que es discuteixen precisament 
en la sessió plenària, o bé amb les modificacions de crèdit o bé amb l’aprovació del 
pressupost inicial. Bé, és una qüestió de manera de veure i en tot cas queda recollit el 
seu prec en aquest sentit. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixi n. 
 
No n’hi ha. 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència a actes representatius: 

• A Brasil, a la inauguració del Seminari de turisme intel·ligent Futourism 
Actualitat. 

• A Santiago de Xile, reunió amb la Junta Directiva del Cercle Català de Santiago 
de Xile.  

• A Lausanne, reunió amb els representants del COI. 
• A Vilablareix, a la Nit dels càmping Gironins. 
• A Vilajuïga, a la inauguració del Recinte de l’Aigua de Vilajuïga i 

commemoració del 115è aniversari. 
• A Masarac, al Dia Mundial del Turisme. 
• A la Diputació, al lliurament de premis del II Concurs d’Agost de la Diputació de 

Girona a Twitter i a la presentació dels treballadors participants a la 7a edició 
de l’Oncotrail 2019. 

• A Girona, al III Congrés Internacional sobre el potencial dels Boscos en la 
Salut. 

• A Brussel·les, a l’obertura de l’exposició Carles Rahola, una vida republicana.  
• A Torroella de Montgrí, a l’acte unitari de rebuig a la Sentència del 14 octubre. 

 
Visites: 

• A Barcelona, amb l’Hble. Sr. Josep Bargalló, conseller d’Educació, en visita 
conjunta amb els presidents de les Diputacions catalanes.  
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• A Barcelona, amb l’Hble. Sra. Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura, 
en visita conjunta amb l’alcalde de l’Escala. 

• Amb els alcaldes i alcaldesses de: Sarrià de Ter, Agullana, Sant Martí Vell, 
Peralada, UItramort, Palau-Saverdera, Campllong (en visita conjunta amb 
Llambilles, Celrà, Fornells de la Selva, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, 
Bescanó, Sant Gregori, la Vall d’en Bas, i els presidents dels consells 
comarcals del Gironès i del Ripollès), Pont de Molins, La Tallada d’Empordà, 
Terrades, Canet d’Adri, Bordils. 

• Visita a la seu del Col·legi de Metges de Girona i a la seu de la FOEG. 
• Entitats i particulars: 29. 

 
Reunions de treball:  

• Juntes de Govern. 
• Ple ordinari 
• Ple extraordinari 
• Junta General Extraordinària de la Societat Abastament en alta Costa Brava 

Empresa Mixta S.A. 
• Consell d’Administració de la Societat d’Abastament en Alta Costa Brava 

Empresa Mixta S.A. 
• Junta General Extraordinària empresa mixta d’Aigües  de la Costa Brava, S.A. 
• Patronat de la Fundació Josep Pla.  
• Consell d’Administració Extraordinari del Patronat de Turisme Girona-Costa 

Brava.  
• Consell d’Alcaldes del Pla de l’Estany, a la seu del Consell Comarcal del Pla de 

l’Estany.  
• Junta de Govern del Consorci de la Costa Brava.  
• Ple Extraordinari del Consorci de la Costa Brava. 
• Sessió informativa del Consorci de la Costa Brava, amb una vintena d’alcaldes. 
• Mitjans de comunicació: Ràdio Girona, TV Girona. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

 
COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMI CA I 

COOPERACIÓ LOCAL 
 
5. PLE134/000034/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisend a, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc ; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedien t de 
crèdit extraordinari DG 3CE 3/2019 del pressupost d e la Diputació de 
Girona de l'exercici 2019. (Exp. 2019/7384) 

 
“A partir de les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les 
quals no existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals),  s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 3/2019 en el 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
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efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost 
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció General, la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 3/2019 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2019, segons el detall 
següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 

510 4910 64101 Suport a l’ús de les inversions en aplicacions informàtiques 50.000,00 

520 3410 48135 
A la Fundació Privada Tommy Robredo - 
act.esp.discapacitats 3.000,00 

520 3410 48136 Al Club Gimnàstica Rítmica Figueres - 7th Inter.Figueres Cup 7.000,00 
   TOTAL 60.000,00 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog Eco. 

520 3410 48126 A la Fundació Privada Tommy Robredo - Memorial Santi 
Silvas 10.000,00 

   TOTAL 10.000,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

207 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 50.000,00 
 TOTAL 50.000,00 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de crèdit extraordinari aprovat inicialment en 
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Publicar, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit 
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
El senyor President pren la paraula i comenta que passaríem ja als punts de les 
comissions informatives. La primera seria la d’Hisenda, Administració, Promoció 
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Econòmica i Cooperació Local. La senyora Maria Àngels Planas té la paraula pels 
punts 5è, 6è, i 7è. 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, 
pren la paraula i manifesta, molt bon dia, moltes gràcies, president. Bé, el punt 
número 5 és aprovar inicialment l’expedient, en aquest cas de crèdit extraordinari, pel 
suport a l’ús de les inversions en aplicacions informàtiques per donar servei als 
diferents municipis, llavors la Fundació Privada Tommy Robredo en memòria a Santi 
Silvas hi havia una nominativa per valor de 10 000 euros i el que es fa és que es 
divideix en dos: la Fundació privada Tommy Robredo en 3.000 euros i el Club 
Gimnàstica Rítmica Figueres en 7.000 euros. I el finançament del suport per a les 
inversions d’aplicacions informàtiques és a través del romanent de tresoreria.  
El senyor President comenta que, si els hi sembla bé, els diu tots i la votació la fem 
separada? Vinga, d’acord. Doncs prossegueixi. 
La diputada senyora Planas continua i manifesta, el punt número 6 és l’aprovació 
inicial també d’un suplement de crèdit. En aquest cas és a ajuts a entitats no 
lucratives del PECT Salut de 8.333,34 euros i en aquest cas, ja se’ls hi va explicar en 
el seu moment, el Fons de subvencions per a inversions d’Assistència i Coop. 
Municipal per 900 000 euros i es finança mitjançant el romanent de tresoreria per a 
despeses generals, en aquest cas, l’import total són 908 333,34.  
I pel que fa al punt número 7, és l’aplicació inicial també d’un expedient de baixa per 
anul·lació de crèdit al pressupost dels ingressos que tenien previstos un préstec de 9 
951 000 euros. Els projectes de la primera convocatòria del FEDER, dels eixos 4 i 6, 
la necessitat de finançament amb les despeses s’havia calculat en 8 756 100 euros, 
als projectes a la segona convocatòria del programa FEDER i en aquest cas els 
ingressos que vindrien dels diferents ens seria per valor de 2 milions d’euros, es 
distribuiries 1 195 000 per l’exercici 2019 i 805 000 per l’exercici 2020. El ritme 
d’execució d’aquests projectes és lent i per tant no està previst que finalitzin molts 
d’aquests abans projectes o projectes perquè molts estan acabant-se de realitzar. Per 
tant, aquest endarreriment també té realment un impacte a l’execució del pressupost i 
per tant no es preveu que s’executarà tota aquesta despesa que havíem previst. En 
aquest cas per valor de 8 849 474 euros, així com tampoc el ingrés per valor de 2 280 
013,51 euros i per tant no serà necessari aquest finançament i per tant el que fem és 
donar de baixa aquests 849 474 euros. 
El president pren la paraula i diu, passem a la votació dels punt que hem fet. Punt 5è, 
aquesta aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari. Alguna paraula? Sí, 
Senyora Pèlach. 
La diputada senyora Pèlach intervé i manifesta, sí, com que és substancial, contesto 
ja per tots. Nosaltres votarem a favor de tots els punts excepte el punt cinquè, que 
votem en contra, precisament doncs perquè continuen sent modificacions de 
subvencions nominals, que apareixen i desapareixen o es modifiquen de quantitat 
sense que a nosaltres la justificació que se’ns fa ens sembli convincent.  
El president respon, si desapareixen no passen. En tot cas apareixen, en aquest cas. 
La diputada senyora Pèlach pregunta: Per exemple, es redueix la quantitat d’alguna 
per tant? 
El senyor President respon: no, és una renuncia. És una renuncia per una activitat 
concreta que és aquest torneig de tennis de gent en cadira de rodes que no s’ha 
pogut realitzar. Per tant, es rebaixen els 10 000 euros. 
La senyora Pèlach diu: Se’ls hi manté 3.000 euros?  
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I el senyor President respon: Hi són les dades de diferents activitats. Vinga, alguna 
paraula més. Per tant, votació pel punt cinquè, entenc que hi ha un vot en contra, que 
és el de la senyora Pèlach. No sé si hi ha cap abstenció. I la resta de vots a favor. Per 
tant, amb aquesta votació, quedaria aprovat. El punt 6è, aprovació inicial de 
l'expedient de suplement de crèdit, en aquest cas el 4/2019. Entenc que aquest 
suplement de crèdit s’aprova per unanimitat. I el punt 7è, aprovació inicial de 
l'expedient de baixa per anul·lació de crèdit del pressupost de la Diputació de Girona, 
que és aquesta qüestió del FEDER, bàsicament que no s’ha de fer crèdit. Entenem, 
doncs, que també s’aprova per unanimitat. 
 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP) 
 
6. PLE134/000035/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisend a, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc ; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedien t de 
suplement de crèdit DG 3SC 4/2019 del pressupost de  la Diputació de 
Girona de l'exercici 2019. (Exp. 2019/7385) 

 
“A partir de les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i el crèdit 
previst per a les quals és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (article 177 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals), s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 4/2019 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost 
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.  
 
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció General, la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 4/2019 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2019, segons el detall 
següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT  
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog. Eco. 
320 3110 48100 Ajuts a entitats no lucratives Programa PECT Salut 8.333,34 

400 9420 76201 
Fons de subvencions per a inversions Assist. i Coop. 
Mun. 900.000,00 

   TOTAL 908.333,34 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

207 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 908.333,34 
 TOTAL 908.333,34 
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SEGON. Exposar al públic l’expedient de suplement de crèdit aprovat inicialment en 
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Publicar, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit 
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
7. PLE134/000036/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisend a, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc ; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedien t de 
baixa per anul·lació de crèdit DG 3BC 1/2019 del pr essupost de la 
Diputació de Girona de l'exercici 2019. (Exp. 2019/ 6727) 

 
“El pressupost d’ingressos de la Diputació de Girona per a l’exercici 2019 preveu la 
concertació de noves operacions de préstec a llarg termini per import total de 
9.951.000,00 euros per al finançament de les actuacions següents: 

 

1.Projectes inclosos en la primera convocatòria del programa PO Feder Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, segons els quals la necessitat de finançament 
pel desfasament entre les despeses i els ingressos derivats de l’execució dels 
projectes ascendeix a 8.756.100,00 euros en l’exercici 2019: 

 
CONCEPTE TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021 

Xarxa d'itineraris turístics pedalables i vies verdes 5.844.855,15 0,00 202.987,46 5.438.880,24 202.987,45 0,00 

Projecte complementari d'obertura del c/ Isaac Albéniz de Porqueres 213.388,84 0,00 0,00 213.388,84 0,00 0,00 

Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella 4.467.142,53 0,00 1.545.441,33 2.393.626,71 283.284,42 244.790,07 

Eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior i d'edificis d'entitats 

locals 
4.905.190,99 7.484,67 664.408,62 3.570.725,89 347.231,37 315.340,44 

Renovació museogràfica de la xarxa territorial de museus 2.004.294,51 0,00 0,00 1.018.647,26 985.647,26 0,00 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 17.434.872,02 7.484,67 2.412.837,41 12.635.268,94 1.819.150,50 560.130,51 

Xarxa d'itineraris turístics pedalables i vies verdes 4.279.915,43 0,00 714.253,60 874.709,86 2.690.951,97 0,00 

Projecte complementari d'obertura del c/ Isaac Albéniz de Porqueres 213.388,84 0,00 71.129,62 71.129,61 71.129,61 0,00 

Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella 3.464.459,65 0,00 466.122,44 1.771.254,20 1.057.170,78 169.912,23 

Eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior i d'edificis d'entitats 

locals 
3.861.829,48 0,00 603.540,92 787.677,56 2.091.038,50 379.572,50 

Renovació museogràfica de la xarxa territorial de museus 1.563.794,51 0,00 0,00 374.397,26 985.647,26 0,00 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 13.383.387,91 0,00 1.855.046,58 3.879.168,49 6.895.938,12 549.484,73 

FINANÇAMENT MITJANÇANT OPERACIÓ DE PRÉSTEC 4.051.484,11 7.484,67 557.790,83 8.756.100,45 -5.076.787,62 10.645,78 

 
2.Projectes inclosos en la segona convocatòria del programa Feder Catalunya 2014-

2020, eixos prioritaris 4 i 6, per a execució de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, d’acord amb la resolució de la Presidència 
de 14 de març de 2018, segons la qual els ajuts de la Diputació de Girona 
ascendeixen en total a 2.000.000,00 d’euros, que es distribueixen en 
1.195.000,00 euros en l’exercici 2019 i 805.000,00 euros en l’exercici 2020. 
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El ritme d’execució dels projectes inclosos en la primera convocatòria del programa 
PO Feder Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, no ha estat el previst, a causa 
principalment d’haver de passar els avantprojectes a projectes i, en el cas de la via 
verda, a l’incorporar una millora molt significativa que consisteix en aprofitar les obres 
d’obertura de la via verda per fer passar la fibra òptica. El resultat és que, en aquests 
moments, s’ha executat i pagat el primer paquet de calderes, s’ha iniciat el segon i 
tercer paquet de calderes i xarxes de calor, s’està a punt d’adjudicar les 6 actuacions 
de l’enllumenat i s’estan valorant les ofertes rebudes per a l’ampliació de la xarxa de 
vies verdes. 
 
Tots aquests endarreriments han tingut un impacte molt important en l’execució 
pressupostària, tant en el volum de despesa compromesa, com en l’execució dels 
compromisos d’ingrés previstos: en aquest exercici 2019, es preveu que no 
s’executarà despesa dels projectes inclosos en la primera convocatòria del PO Feder 
per import de 8.849.474,22 euros, així com tampoc compromisos d’ingrés per import 
de 2.288.013,51 euros. Per tant, tampoc serà necessari el finançament de la 
diferència de 6.561.460,71 euros mitjançant la contractació d’una operació de préstec. 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 

Descripció Crèdits inicials 
2019 

Modificació 
bauxa de crèdit  

Crèdits 
definitius finals 

2019 
PROJECTES DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA PO FEDER 
CATALUNYA 2014-2020:       

Xarxa d’itineraris turístics pedalables i vies verdes 5.438.880,24 -4.893.072,43 545.807,81 
Projecte obertura carrer Isaac Albéniz de Porqueres 213.388,84 -128.688,84 84.700,00 
Calderes, xarxes de calor i instal. producció estella 2.393.626,71 -569.027,21 1.824.599,50 
Eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior i d’edificis 3.570.725,89 -2.561.945,83 1.008.780,06 
Renovació museogràfica de la xarxa territorial de museus 1.018.647,26 -696.739,91 321.907,35 

PROJECTES DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA PO FEDER 
CATALUNYA 2014-2020 

1.195.000,00 0,00 1.195.000,00 

Subtotal 13.830.268,94 -8.849.474,22 4.980.794,72 
        
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Descripció Previsions 
inicials 2019 

Modificació 
baixa de 

previsions 

Previsions 
definitives 
finals 2019 

PROJECTES DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA PO FEDER 
CATALUNYA 2014-2020:       

Xarxa d’itineraris turístics pedalables i vies verdes 874.709,86 -567.372,00 307.337,86 
Projecte obertura carrer Isaac Albéniz de Porqueres 71.129,61 -71.129,61 0,00 
Calderes, xarxes de calor i instal. producció estella 1.771.254,20 -1.212.959,16 558.295,04 
Eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior i d’edificis 787.677,56 -412.706,41 374.971,15 
Renovació museogràfica de la xarxa territorial de museus 374.397,71 -23.846,33 350.551,38 

PROJECTES DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA PO FEDER 
CATALUNYA 2014-2020 

0,00 0,00 0,00 

Subtotal 3.879.168,94 -2.288.013,51 1.591.155,43 
        
FINANÇAMENT MITJANÇANT OPERACIÓ DE PRÉSTEC 9.951.100,00 -6.561.460,71 3.389.639,29 

 
El detall de les aplicacions objecte de baixa de crèdit i dels conceptes d’ingressos 
objecte de modificació és el següent: 
 

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
Org.  Pro.  Eco. Descripció  Modificació baixa de crèdit  

Xarxa d'itineraris turístics pedala bles i vies verdes    -4.893.072,43 
320 4591 22706 Estudis i treballs tècnics projecte Feder - Vies Verdes -32.279,64   
320 4591 60900 Inversió projecte Feder - Vies Verdes -4.860.792,79   
Projecte obertura carrer Isaac Albéniz de Porqueres     -128.688,84 
320 1510 65000 Inversió projecte obertura c/ Isaac Albeniz de Porqueres -128.688,84   
Calderes, xarxes de calor i instal. producció estel la   -569.027,21 
320 1720 22706 Estudis i treballs tècnics inst. calderes i xarxes de calor -16.171,74   
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320 1720 62301 Inversió en calderes i xarxes de calor - Fase 2 -85.305,54   
320 1720 62302 Inversió en calderes i xarxes de calor - Fase 3 -467.549,93   
Eficiència energètica de l'enllumenat públic exteri or i d'edificis    -2.561.945,83 
320 1650 62300 Inversió en enllumenat públic exterior proj. Feder - Fase 1 -2.561.945,83   
Renovació museogràfica de la xarxa territorial de m useus    -696.739,91 
320 3330 22706 Estudis i treballs tècnics renovació museus i museografia -6.221,08   
320 3330 62900 Inversions en renovació museus projectes Feder -690.518,83   
      TOTAL   -8.849.474,22 

 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS  

Org.  Eco. Descripció  Modificació baixa de previsions  
Xarxa d'itineraris turístics pedalables i vies verd es    -567.372,00 
320 76203 D'ajuntaments pel projecte Feder - Xarxa Vies Verdes -557.049,03   
320 79101 Del Feder PO Catalunya 2014-2020 - Xarxa Vies Verdes -10.322,97   
Projecte obertura carrer Isaac Albéniz de Porqueres    -71.129,61 
320 76204 De l'Aj. de Porqueres per obres obertura C. Isaac Albéniz -71.129,61   
Calderes, xarxes de calor i instal. producció estel la   -1.212.959,16 
320 46201 D'aj. per estudis i treballs tèc. Projecte Feder - Calderes -12.482,45   
320 76205 D'ajuntaments per projecte Feder - Calderes i xarxes calor -121.861,36   
320 79102 Del Feder, per inversio Projecte calderes -1.078.615,35   
Eficiència energètica de l'enllumenat públic exteri or i d'edificis    -412.706,41 
320 46202 D'aj. per estudis i treballs tèc. Feder - Eficiència energ. 44.702,85   
320 49103 Del Feder per a desp. corrents Eficiència energètica -22.562,11   
320 76207 D'ajuntaments per projecte Feder - Eficiència energètica -184.160,84   
320 79103 Del Feder Eixos 4-6 Eficiència energètica -250.686,31   
Renovació museogràfica de la xarxa ter ritorial de museus    -23.846,33 
320 46203 D'ajuntaments pel proj. Museus despesa corrent 30.541,25   
320 76209 D'ajuntaments pel projecte Feder - Renovació museogràfica -54.387,58   
    Subtotal compromisos d’ingrés    -2.288.013,51 
208 91300 Préstecs rebuts a llarg termini   -6.561.460,71 
    TOTAL   -8.849.474,22 

 
D’altra banda, pel que fa a la resta de previsió de nou endeutament (3.389.639,29 
euros), un cop liquidat el pressupost de l’exercici 2018 i aplicat el superàvit resultant 
del mateix en els termes previstos en la normativa d’estabilitat pressupostària, es 
disposa de romanent de tresoreria per a despeses generals suficient per a fer front al 
finançament dels projectes en qüestió, en detriment de recórrer a la formalització de 
l’operació de préstec inicialment prevista, en el sentit següent: 
 

1.Finançament d’inversions financerament sostenibles dels projectes instal·lació 
de calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella (PO 
Feder Catalunya 2014-2020, Fases 2 i 3) i dels projectes eficiència energètica 
de l'enllumenat públic exterior (PO Feder Catalunya 2014-2020, Fase 1), per 
import total de 1.791.842,92 euros, mitjançant romanent de tresoreria per a 
despeses generals per inversions financerament sostenibles i la reducció de la 
previsió de contractació de préstec a llarg termini, de conformitat amb la 
resolució de Presidència de 30 de setembre de 2019 d’aprovació del destí del 
superàvit pressupostari de l’exercici 2018 de la Diputació de Girona en 
aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 

2.Finançament de la resta de projectes de la primera convocatòria del PO Feder 
Catalunya 2014-2020 (402.796,37 €) i de la totalitat de projectes de la segona 
convocatòria (1.195.000,00€), per import total de 1.597.796,37€, mitjançant 
romanent de tresoreria per a despeses generals i la reducció de la previsió de 
contractació de préstec a llarg termini. 
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D’acord amb tot l’exposat, la present proposta preveu, doncs, l’eliminació de la 
previsió de nou endeutament en el pressupost de l’exercici 2019 de la Diputació de 
Girona, de la manera següent: 
 

Projectes a finançar 

Previsions 
inicials de 

nou 
endeutament 

MODIFICACIONS 
Saldo final 

de nou 
endeutament 

Per baixa de 
les despeses 

a finançar  

Ús de RTDG 
per inversions 
financerament 

sostenibles 

Ús de RTDG Total 
modificacions 

Projectes inclosos en la 
primera convocatòria del 
programa PO Feder 
Catalunya 2014-2020, 
eixos prioritaris 4 i 6 

8.756.100,00 -6.561.460,71 -1.791.842,92 -402.796,37 -8.756.100,00 0,00 

Projectes inclosos en la 
segona convocatòria del 
programa Feder 
Catalunya 2014-2020, 
eixos prioritaris 4 i 6 

1.195.000,00 0,00 0,00 -1.195.000,00 -1.195.000,00 0,00 

TOTAL 9.951.100,00 -6.561.460,71 -1.791.842,92 -1.597.796,37 -9.951.100,00 0,00 

 
D’acord amb l’article 49 del Reial decret 500/1990, la baixa per anul·lació és la 
modificació del pressupost de despeses que suposa una disminució total o parcial en 
el crèdit assignat a una aplicació del pressupost. Segons l’article 50 del mateix reial 
decret, es pot donar de baixa per anul·lació qualsevol crèdit del pressupost de 
despeses fins la quantia corresponent al saldo de crèdit, sempre que dita dotació 
s’estimi reduïble o anul·lable sense pertorbar el respectiu servei. 
 
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció General, la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de baixa per anul·lació de crèdits DG 3BC 
1/2019 del pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2019, 
segons el detall següent:  
 

BAIXA DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
320 1510 65000 Inversió projecte obertura c/ Isaac Albéniz de Porqueres -128.688,84 
320 1650 62300 Inversió en enllumenat públic exterior proj. Feder - Fase 1 -2.561.945,83 
320 1720 22706 Estudis i treballs tècnics inst. Calderes i xarxes de calor -16.171,74 
320 1720 62301 Inversió en calderes i xarxes de calor - Fase 2 -85.305,54 
320 1720 62302 Inversió en calderes i xarxes de calor - Fase 3 -467.549,93 
320 3330 22706 Estudis i treballs tècnics renovació museus i museografia -6.221,08 
320 3330 62900 Inversions en renovació museus projectes Feder -690.518,83 
320 4591 22706 Estudis i treballs tècnics projecte Feder - Vies Verdes -32.279,64 
320 4591 60900 Inversió projecte Feder - Vies Verdes -4.860.792,79 
   TOTAL -8.849.474,22 

 
MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS D’INGRESSOS 
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APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
AUGMENT 

PREVISIONS 
INICIALS 

BAIXA 
PREVISIONS 

INICIALS 
208 91300 Préstecs rebuts a llarg termini  -9.951.100,00 
207 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.597.796,37  

207 87020 
Romanent de tresoreria per a despeses generals 
per a IFS 1.791.842,92  

320 46201 
D'aj. per estudis i treballs tèc. Projecte Feder - 
Calderes 

 -12.482,45 

320 46202 
D'aj. per estudis i treballs tèc. Feder - Eficiència 
energ. 

44.702,85  

320 46203 
D'aj. per estudis i treballs tèc. Projecte Feder 
Museus 

30.541,25  

320 49103 
Del Feder per a desp. corrents Eficiència 
energètica 

 -22.562,11 

320 76203 
D'ajuntaments pel projecte Feder - Xarxa Vies 
Verdes 

 -557.049,03 

320 76204 De l'Aj. de Porqueres per obres obertura C. Isaac 
Albéniz 

 -71.129,61 

320 76205 
D'ajuntaments per projecte Feder - Calderes i 
xarxes calor 

 -121.861,36 

320 76207 
D'ajuntaments per projecte Feder - Eficiència 
energètica 

 -184.160,84 

320 76209 
D'ajuntaments pel projecte Feder - Renovació 
museogràfica 

 -54.387,58 

320 79101 
Del Feder PO Catalunya 2014-2020 - Xarxa Vies 
Verdes 

 -10.322,97 

320 79102 Del Feder, per inversio Projecte calderes  -1.078.615,35 
320 79103 Del Feder Eixos 4-6 Eficiència energètica  -250.686,31 

 Subtotal  3.464.883,39 -12.314.357,61 
 TOTAL MODIFICACIONS D’INGRESSOS  -8.849.474,22 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de baixa per anul·lació de crèdit aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Publicar, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit 
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
8. PLE134/000039/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisend a, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc ; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per 
diversos ens  de determinats ingressos de dret públ ic a favor de la 
Diputació de Girona i altres. (Exp. 2019/899) 
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“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 d'Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local 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 SANT JOAN LES FONTS 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

•Taxa subministrament d’aigua 
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 28 de setembre 
de 2009. 
Data del Plenari: 16/09/2019 
 
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI DE: 

•Impost de l’Increment del Valor del Terreny de Naturalesa Urbana (IIVTNU) 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
23 de gener de 2007i formalitzada en conveni subscrit en data 9 de febrer de 2007. 
Data del Plenari: 9/09/2019 
 
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 diputat senyor Jordi Camps pren la paraula i comenta que el punt número 8, son 
delegacions de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts i de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Ramis, de gestió, liquidació i recaptació en període voluntari i executiu de la taxa de 
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subministrament d’aigua i de l’impost de l’increment de valor del terreny de naturalesa 
urbana. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
9. PLE134/000038/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisend a, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc ; Secretaria General (005): Aprovar provisionalment la 
modificació de l'ordenança reguladora de la taxa de l servei d'inserció 
d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província. ( Exp. 2019/7443) 

 
“A començament de l’exercici 2020, està prevista la implantació d’una nova aplicació 
de la publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (d’ara 
endavant, BOP)  Com a novetat més important que aporta aquesta nova aplicació, 
destaca la no necessitat de disposar d’un servei extern, que a través d’un contracte 
administratiu, realitzi el servei d’edició electrònica  
 
Aquesta novetat comporta una reducció significativa en relació als costos directes del 
servei, donat que a la previsió total de costos directes,  caldrà restar-li la quantitat de 
60.000,00 € que és l’import anual pressupostat d’aquest servei extern. 
 
Per tal motiu, s’ha procedit a la realització d’un estudi de costos, adjunt com a annex 
a aquesta proposta,  el qual reflecteix aquesta reducció, amb la conseqüent 
modificació de les quotes corresponents als anuncis de pagament (ordinaris i 
urgents/de data fixa) i la seva quantificació prenent com a referència el número de 
pàgines. 
 
Altres novetats a destacar que motiven aquesta modificació són; la inserció d’un nou 
paràgraf (el 4t) a l’article 9, segons el qual l’anunciant ha de fer esment a la normativa 
que regula la publicació de l’anunci a efectes de determinar l’obligació legal de la seva 
publicació per tal de determinar la gratuïtat del mateix. 
 
Així mateix, s’elimina de l’article 6, l’expressió “plecs de clàusules generals”, per no 
tenir aquestes caràcter obligatori segons les previsions de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
En el propi precepte, s’eliminen els punts d) i e), relatius a les citacions per ser 
notificats per compareixença en els procediments recaptatoris i les notificacions 
administratives per edictes per traslladar la seva ubi8cació  h) i i) de l’article 2,, per 
tractar-se d’anuncis d’inserció facultativa en el BOP , al tractar-se de notificacions que 
fan referència als articles 25 i 26 la disposició final onzena de la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del sector públic, malgrat que en els textos  de les 
ordenances precedents ja es feia al·lusió a aquest règim de transitorietat i entrada en 
vigor d’aquesta mesura. 
 
Es dona una nova redacció a l’article 9.1, que fa referència a la presentació dels 
anuncis en PDF, així com altres elements en relatius a dades relatives a la 
identificació dels anunciants, mida de la lletra utilitzada i espais intercalats, com a  
elements més destacables. 
 



 
   
 
 

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

 

16

Pel que fa a l’autoliquidació de la taxa s’estableix l’obligatorietat d’unir en un sol 
document l’autoliquidació i el justificant de pagament. 
 
En relació al règim de tarifes l’article 11 (Tarifa 3), en matèria de correcció d’errades i 
com a conseqüència de la presentació dels anuncis en PDF, segons la nova 
aplicació, inclou com a errada imputable a l’anunciant les possibles correccions 
d’errades que s’hagin de publicar en el cas que l’anunciant introdueixi un PDF erroni i 
s’arribi a publicar. 
 
En matèria de recàrrecs l’article 13.3 es redueix a un període de 10 dies el termini 
d’ingrés per la inserció de l’anunci. 
 
També s’amplia la previsió de l’article 10.1 de l’ordenança, possibilitant que la petició 
de l’anunci en 24 hores, es realitzi dins del període comprès entre les 8 hores i les 12 
hores del dia precedent. 
 
Finalment, s’elimina l’annex I, relatiu a les normes reguladores per a la tramesa 
d’edictes amb suport informàtic , en les modalitats de disquet o correu electrònic. 
 
D’acord amb aquests antecedents, de conformitat amb l’article 17 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, es proposa al ple l’adopció 
del següent ACORD: 
 
Primer. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’ordenança reguladora de 
la taxa del servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, segons les 
següents modificacions: 
 
- Modificació de l’article 9.4 que diu “És obligatori que l’anunciant faci esment a la 
normativa que regula la publicació de l’anunci, a efectes de determinar l’obligació 
legal de la seva publicació.” 
 
- Nova redacció de l’article 6 a) amb l’eliminació de l’expressió “Clàusules 
administratives”, i ha de dir: “a) La publicació de disposicions i les resolucions 
d’inserció obligatòria d’interès general, com reglament, ordenances, pressupostos o 
plans urbanístics.” 
 
- Traspàs de les lletres d) i e) de l’article 6 a les  lletres h) i i) de l’article 6.2 d’acord 
amb el següent contingut: “h) Les citacions per a ser notificats per compareixença en 
els procediments de recaptació dels diferents tributs o exaccions para fiscals, en els 
casos en què, intentada la notificació a l’interessat o representant per part de 
l’Administració tributària o entitats i corporacions de dret públic a les quals 
correspongui la seva recaptació, aquesta no hagi estat possible; i) Les notificacions 
administratives mitjançant edictes en el Butlletí realitzades pels diferents òrgans de 
l’Administració Pública conforme a la normativa vigent en la matèria.” 
 
- Article 8.5, darrer paràgraf: “Obligatòriament cal unir en un sol document el 
document d’autoliquidació i el justificant de la transferència bancària.” 
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- Article 9.1 “Els originals seran presentats i reproduïts en PDF, els quals han de 
complir els següents requisits: Ha d’estar signat amb certificat reconegut; els tipus de 
lletra han d’estar encastats al document, sense formularis editables; sense scripts, 
macros ni similars., el marge dret mínim ha de ser de 2,00 cm; la mida màxima del 
document ha de ser de 10Mb.; la mida de lletres ha d’estar entre 10 i 14 px; el 
document ha de dur el logotip de l’entitat a la part superior” 
 
- Article 10.1., darrer paràgraf: “El termini es podrà escurçar fins les 24 hores anteriors 
a la data de la seva publicació, però en aquest supòsit caldrà que la petició de 
l’anunci es rebi dins del període comprès entre les 8 hores i les 12 hores del dia hàbil 
precedent al de la seva publicació i, a més, només es podrà realitzar la seva ordre 
d’inserció per via telemàtica. “ 
 
- Article 11 (Tarifa 1) Insercions. Nova relació de tarifes: 
 
 
INSERCIONS 
ORDINÀRIES 
 

 
- QUOTA MÍNIMA única  
 per a anuncis que ocupin fins a 5 pàgines                     
20 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin FINS a 20 pàgines                    
35 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin MÉS de 20 pàgines                   
50 euros 
 

 
 
INSERCIONS  
URGENTS  
 

 
- QUOTA MÍNIMA única  
 per a anuncis que ocupin fins a 5 pàgines                                                
35 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin FINS a 20 pàgines                    
50 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin MÉS de 20 pàgines                  
65 euros 
 

 
INSERCIONS  
24 HORES i  
A DATA FIXA  
 

 
- QUOTA MÍNIMA única  
 per a anuncis que ocupin fins a 5 pàgines                                                
60 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin FINS a 20 pàgines                    
85 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin MÉS de 20 pàgines                 
110 euros 
 

 
- Article 11 (Tarifa 3) : “La Presidència té la facultat de fixar l’import dels treballs no 
previstos, l’import dels quals es determinarà seguint criteris d’analogia, sense que en 
cap cas pugui ésser inferior al cost dels treballs efectuats. Les correccions d’errades 
imputables a l’anunciant seran de pagament, amb independència que l’anunci 
originari estigui o no exempt. Es considerarà també com a errada imputable a 
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l’anunciant les possibles correccions d’errades que s’hagin de publicar en el cas que 
l’anunciant hagi introduït un PDF erroni i s’arribi a publicar.” 
 
- Article 13.3.  “Si transcorregut deu dies hàbils des de la notificació de l’import de la 
inserció no s’ha procedit al seu ingrés es retornarà el text a publicar i l’ordre d’inserció 
a l’autoritat competent de l’òrgan remitent als efectes oportuns. “ 
 
-  Eliminació de l’Annex I. 
 
Segon. APROVAR el Text Refós de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa del 
servei d’Inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i per serveis 
derivats, d’acord amb el contingut que, seguidament, es reprodueix literalment 
 
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’INSERCIÓ 
D’ANUNCIS EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA I PER 
SERVEIS DERIVATS.  
Article 1. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 
142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, a l’empara d’allò que disposa l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 
d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies, l’article 132 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 de conformitat amb el que disposen els articles 15 
a 19 del mateix text, la Diputació de Girona estableix la taxa per inserció d’anuncis en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona (en endavant BOP).  
Article 2. Fet imposable 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la inserció voluntària o obligatòria de 
qualsevol anunci en el Butlletí Oficial de la Província.  
2.2. En particular estan subjectes al pagament de la taxa les següents publicacions:  
a) Els anuncis publicats a instància de particulars.  
b) Els anuncis de licitacions de tot tipus de contractes.  
c) Els anuncis oficials de l’Administració de Justícia a instància de particulars. 
d) Els anuncis el cost dels quals sigui repercutit als interessats.  
e) Els anuncis derivats de procediments subjectes al pagament d’una taxa, preu 
públic o altre tipus de drets econòmics.  
f) Els anuncis que puguin reportar, directament o indirecta un benefici econòmic al 
remitent o sol·licitant, o tinguin contingut econòmic.  
g) Els anuncis que puguin o hagin de publicar-se endemés en un diari, segons 
disposició legal o reglamentària  
h) Les citacions per a ser notificats per compareixença en els procediments de 
recaptació dels diferents tributs o exaccions para fiscals, en els casos en què, 
intentada la notificació a l’interessat o representant per part de l’Administració 
tributària o entitats i corporacions de dret públic a les quals correspongui la seva 
recaptació, aquesta no hagi estat possible.  
i) Les notificacions administratives mitjançant edictes en el Butlletí realitzades pels 
diferents òrgans de l’Administració Pública conforme a la normativa vigent en la 
matèria. 
j) Els anuncis no obligatoris.  
Article 3. Subjectes passius  
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Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents 
les persones físiques i jurídiques de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i les entitats de l’article 35.4 de la mateixa llei que 
sol·licitin, promoguin o en interès dels quals redundin els serveis objecte d’aquesta 
Ordenança.  
Article 4. Responsables  
4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41.1 i 42 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
4.2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en 
els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària.  
Article 5. Meritació 
La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud d’inserció dels edictes al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.  
Article 6. Exempcions 
Estan exempts del pagament de la taxa les publicacions següents:  
a) La publicació de disposicions i les resolucions d’inserció obligatòria d’interès 
general, com reglaments, ordenances, pressupostos o plans urbanístics..  
b) Els anuncis i edictes de jutjats i tribunals quan la inserció sigui ordenada d’ofici.  
c) Altres anuncis d’inserció obligatòria, no compresos a l’article 2.2 d’aquesta 
ordenança. En aquest cas, cal que l’anunciant especifiqui clarament la normativa que 
declara la obligatorietat de la publicació en el BOP. 
Article 7. Quota tributària  
Per determinar la quota tributària es tindrà en compte, d’una banda, el caràcter 
ordinari, d’urgència, en 24 hores o a data fixa, i, de l’altra, l’extensió de la publicació. 
Article 8. Normes de gestió 
8.1 Per la presentació dels anuncis per via telemàtica, la DDGI facilitarà a 
l’administració anunciant l’enllaç necessari per accedir a un formulari, dins l’oficina 
virtual del BOP, per a l’enviament dels textos a publicar. 
8.2 La presentació de documents mitjançant la utilització de la signatura electrònica 
requerirà de la identificació del remitent mitjançant certificat electrònic reconegut. A 
aquests efectes, s’acceptaran aquells certificats que puguin ser validats a través de la 
plataforma PSiS de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). El Butlletí Oficial de la 
Província verificarà: la identitat del remitent; que el certificat no estigui caducat ni 
revocat; que el remitent sigui la persona autoritzada per ordenar la inserció de 
l’anunci. El sistema informàtic assignarà de manera automàtica un número de registre 
d’entrada. 
8.3 La presentació dels documents en format paper requerirà que cada sol·licitud 
d’inserció en el Butlletí Oficial de la Província hagi de presentar-se en original net i de 
forma que la seva reproducció no comporti problemes. El document estarà 
degudament signat, amb indicació expressa del nom i cognoms i càrrecs del signant, 
així com la data i el lloc de la signatura.  
8.4.En cas de remetre’s l’ordre d’inserció a través del Servei Postal de Correus serà 
considerada, exclusivament i a tots els efectes, com a data de recepció de la 
notificació aquella que consti al full del document que es vol enviar, expedida per part 
de l’operador de l’Oficina de Correus.  
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8.5. La Diputació de Girona posarà a disposició dels usuaris un imprès oficial 
d’autoliquidació per a l’abonament d’aquesta taxa. Per a la validesa de l’esmentat 
ingrés caldrà la seva validació per part de l’entitat bancària corresponent. També 
s’acceptaran les transferències realitzades a través d’internet, les quals caldrà 
justificar en el moment de la presentació de l’anunci corresponent. En aquest darrer 
cas, l’anunciant haurà de proporcionar les dades que identifiquen l’anunci i les del 
propi anunciant.  
Obligatòriament cal unir en un sol document el document d’autoliquidació i el 
justificant de la transferència bancària. 
Article 9. Publicació dels anuncis  
9.1 Els originals seran presentats i reproduïts en PDF, els quals han de complir els 
següents requisits: 

•Ha d’estar signat amb certificat reconegut. 
•Els tipus de lletra han d’estar encastats al document. 
•Sense formularis editables. 
•Sense scripts, macros ni similars 
•El marge dret mínim ha de ser de 2,00 cm. 
•La mida màxima del document ha de ser de 10Mb. 
•La mida de lletres ha d’estar entre 10 i 14 px. 
•El document ha de dur el logotip de l’entitat a la part superior. 

9.2 Les insercions seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província, segons 
l’ordre d’arribada, a excepció d’aquelles que tinguin caràcter d’urgència, que tindran 
preferència.  
9.3 Es publicaran en un sol anunci tots aquells edictes, coincidents en el temps, que 
es remetin per part de l’entitat anunciant i que obeeixin a una mateixa tipologia. En 
cas de requerir-se a la unitat del BOP la seva publicació individualitzada, caldrà que 
l’entitat anunciant ho demani expressament i justifiqui els motius pels quals demana 
aquesta modalitat de publicació. 
9.4.  És obligatori que l’anunciant faci esment a la normativa que regula la publicació 
de l’anunci, a efectes de determinar l’obligació legal de la seva publicació. 
Article 10. Terminis de publicació 
10.1 Amb caràcter general, la publicació serà realitzada en el termini màxim de 15 
dies hàbils posteriors al pagament de la taxa corresponent, cas que aquesta sigui 
procedent, o en el seu defecte, a comptar des de la recepció de l’ordre d’inserció a les 
oficines del Butlletí Oficial de la Província.  
En el cas de les publicacions urgents, l’esmentat termini màxim serà de 6 dies hàbils.  
El termini es podrà escurçar fins les 24 hores anteriors a la data de la seva publicació, 
però en aquest supòsit caldrà que la petició de l’anunci es rebi dins del període 
comprès entre les 8 hores i les 12 hores del dia hàbil precedent al de la seva 
publicació i, a més, només es podrà realitzar la seva ordre d’inserció per via 
telemàtica.  
10.2 En tot cas, els edictes corresponents a les ordenances fiscals que hagin d’entrar 
en vigor l’1 de gener de l’any següent, s’hauran d’inserir, com a màxim, amb dos dies 
hàbils d’antelació al 31 de desembre.  
Si els dies d’antelació coincideixen en dissabte o festiu, caldrà presentar el document 
el dia anterior hàbil corresponent.  
Article 11. Tarifes 
Les taxes que s’han de pagar per la prestació del servei són les que s’expressen a 
continuació:  
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Tarifa 1. Insercions  
Les tarifes relacionades en els apartats precedents s’aplicaran de la següent manera:  
a) Amb relació a les insercions ordinàries i urgents que hagin de publicar-se amb una 
antelació de 3 dies hàbils s’aplicarà la quota corresponent als anuncis que no siguin 
d’inserció obligatòria.  
b) Amb relació a les insercions urgents que hagin de publicar-se amb una antelació 
de 24 hores o a data fixa, s’aplicarà la quota en tots els casos, tant si es tracta 
d’anuncis d’inserció obligatòria com no obligatòria.  
En tot cas i prèvia valoració justificada, els serveis del BOP tenen la facultat de 
dictaminar la impossibilitat de procedir a la publicació urgent de l’anunci en la data 
demanada per part del sol·licitant, per als casos en què la complexitat de l’anunci 
comporti la impossibilitat de publicar-se en l’esmentada data.  
 
 
 
INSERCIONS 
ORDINÀRIES 
 

 
- QUOTA MÍNIMA única  
 per a anuncis que ocupin fins a 5 pàgines                                                
20 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin FINS a 20 pàgines                    
35 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin MÉS de 20 pàgines                   
50 euros 
 

 
 
INSERCIONS  
URGENTS  
 

 
- QUOTA MÍNIMA única  
 per a anuncis que ocupin fins a 5 pàgines                                                
35 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin FINS a 20 pàgines                    
50 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin MÉS de 20 pàgines                   
65 euros 
 

 
INSERCIONS  
24 HORES i  
A DATA FIXA  
 

 
- QUOTA MÍNIMA única  
 per a anuncis que ocupin fins a 5 pàgines  
60 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin FINS a 20 pàgines                    
85 euros 
- Quota ÚNICA per a edictes que ocupin MÉS de 20 pàgines                 
110 euros 
 

 
Tarifa 2. Edictes no publicats  
Totes les insercions no publicades per haver estat retirades després de la presentació 
però que hagin estat objecte de tramitació per part del Servei del BOP, reportaran una 
quota única per inserció no publicada de 10,00 €.  
Tarifa 3. Altres treballs relatius al BOP  
La Presidència té la facultat de fixar l’import dels treballs no previstos, l’import dels 
quals es determinarà seguint criteris d’analogia, sense que en cap cas pugui ésser 
inferior al cost dels treballs efectuats. Les correccions d’errades imputables a 
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l’anunciant seran de pagament, amb independència que l’anunci originari estigui o no 
exempt. Es considerarà també com a errada imputable a l’anunciant les possibles 
correccions d’errades que s’hagin de publicar en el cas que l’anunciant hagi introduït 
un PDF erroni i s’arribi a publicar. 
Article 12. Recàrrecs 
A qualsevol publicació de butlletins extraordinaris, separates o similars, a petició de 
l’interessat, s’hi aplicarà un recàrrec del 100% de la seva tarifa.  
Article 13. Règim de liquidació i ingrés de la taxa  
13.1. Amb caràcter general, totes les publicacions que no estiguin exemptes, seran de 
pagament previ a la inserció, excepte els casos establerts en l’article 14è d’aquesta 
Ordenança.  
13.2. Els subjectes passius de la taxa estan obligats a efectuar l’ingrés prèviament a 
la inserció de qualsevol edicte en el BOP.  
13.3. Si transcorregut deu dies hàbils des de la notificació de l’import de la inserció no 
s’ha procedit al seu ingrés es retornarà el text a publicar i l’ordre d’inserció a l’autoritat 
competent de l’òrgan remitent als efectes oportuns.  
Article 14. Convenis de col·laboració Es podran establir convenis de col·laboració 
amb aquelles persones físiques o jurídiques que, en l’exercici de llur activitat 
professional o mercantil legalment autoritzada, tramitin habitualment la presentació, la 
gestió i el pagament d’insercions  per compte dels seus clients o representats, o amb 
les entitats, col·legis o associacions professionals que els representin.  
Aquests convenis, que podran disposar el pagament ajornat de la taxa, es promouran 
a instància de part i hauran de preveure que es garanteix degudament la liquidació de 
la taxa d’acord amb el que estableix la present Ordenança.  
Així mateix i a instància dels ajuntaments que ho sol·licitin, es podran també establir 
convenis de col·laboració, el contingut dels quals regularà la possibilitat de realitzar 
un pagament a començaments d’any, en el qual es fixarà un import aproximat en 
funció d’allò que gasta cada ajuntament interessat en la publicació d’anuncis al BOP 
durant un exercici.  
L’oficina del Butlletí Oficial de la Província serà l’òrgan encarregat del seu control i de 
la liquidació que caldrà realitzar a l’acabament de l’exercici.  
Article 15. Forma de pagament 
La forma de pagament és la transferència bancària al compte de la Diputació de 
Girona, d’acord amb les condicions que s’especifiquen a l’article 8.5 d’aquesta 
ordenança.  
Article 16. Infraccions i sancions En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions 
tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que 
disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.  
Contra el present acord que esgota la via administrativa, es pot interposar, recurs 
contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos a partir del dia següent al 
de la data de la seva notificació, de conformitat amb l’article 112.3 de la Llei 39/2015, 
de 2 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
article 19 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i articles 10.1 b) i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.  
Disposició final. Entrada en vigor. 
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Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i el seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació.” 
 
Tercer. PUBLICAR el text de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província., així com en 
un diari de major difusió d’àmbit provincial. 
 
Quart. EXPOSAR el text de la present ordenances en el Tauler d’Edictes (e-tauler) de 
la seu electrònica de la Diputació, durant el termini de 30 dies, als efectes de poder 
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, les reclamacions que els interessats 
estimin oportunes; en el ben entès que, en el cas que no s’hagin presentat 
reclamacions, el present acord s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat 
d’un nou acord.” 
 
El senyor President pren la paraula i diu, passaríem al punt 9è, aprovar 
provisionalment la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa del servei 
d'inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província. Senyor Piñeira, li toca a 
vostè. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta que, 
bàsicament i con ja vam explicar a la Junta de Portaveus, el que proposem és una 
modificació de la taxa per inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, que principalment ve motivada, com ja vam explicar a la Junta de Portaveus, 
perquè abans, quan ens presentaven els anuncis dels ajuntaments o diferents 
organismes que havien de publicar un anunci, un edicte, en el Butlletí Oficial de la 
Província, nosaltres teníem contractada una empresa externa que feia un treball de 
procés d’aquest text previ a la publicació en el BOP. Com que ara les persones 
jurídiques i les administracions entre sí, com vostès saben, es relacionen per mitjans 
telemàtics, aquesta feina prèvia ha desaparegut. Això el que fa es abaratir els costos 
per la corporació de la publicació del BOP i el que fem, fruit d’aquesta reducció dels 
costos per la corporació, traslladar-ho també en la taxa per inserció d’anuncis. 
Concretament això per la corporació d’aquest contracte extern que teníem suposa 
una reducció de despeses de 60.000 euros, i per tant el que fem és minorar-ho en les 
taxes que paguen els ajuntaments i la resta de serveis que es publiquen en el BOP. 
Moltes gràcies, senyor president. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
10. PLE134/000046/2019-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Extinció del conveni entre la Diputa ció de Girona i 
l'Ajuntament de Palamós pel servei d'informació i g estió energètica. (Exp. 
2019/7303) 

 
“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 
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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. 
 
En data 8 d’agost de 2018 l’Ajuntament de Palamós va sol·licitar a la Diputació de 
Girona realitzar la compra agregada per a procedir a la licitació del servei d’informació 
i gestió energètica. 
 
En data 27 de novembre de 2018 el Ple de la Diputació de Girona va acceptar 
l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Palamós per la licitació agregada del servei 
d’informació i gestió energètica. 
 
En data 27 de novembre de 2018 el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el text 
del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Palamós per procedir a la 
licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i 
gestió energètica. 
 
En data 25 de gener de 2019 la Diputació de Girona va fer arribar a l’Ajuntament de 
Palamós el conveni de l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per a la licitació 
agregada per a la contractació del servei de gestió i informació energètica 
degudament signat. 
 
En data 17 d’abril de 2019 mitjançant el decret d’Alcaldia núm. 2019/680, l’Ajuntament 
de Palamós va aprovar el text del plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques i va autoritzar la despesa per l’import corresponent a 
l’exercici 2019 amb la previsió d’increment del 10 per cent de les unitats previstes. 
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En data 4 de juny de 2019 l’alcalde de Palamós va comunicar que no podia aprovar 
una despesa plurianual dins del termini indicat pel Servei de Contractació. En aquesta 
comunicació l’alcalde de Palamós proposa extingir de mutu acord el conveni per 
procedir a la licitació agregada del servei d’informació i gestió energètica a través de 
compra agregada, amb la finalitat de no causar retard en la tramitació de la licitació 
prevista als altres municipis que s’han adherit al conveni. 
 
Vist que el punt 12 del conveni regula les causes d’extinció d’aquest. Vist que el 
conveni es pot extingir per mutu acord (apartat c).  
 
Vist l’informe favorable del centre gestor. 
 
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. Extingir el conveni signat el dia 14 de gener de 2019 entre la Diputació de 
Girona, representada pel seu president l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de Ple de 27 de novembre de 2018 i assistit pel 
secretari general Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, i l’Ajuntament de Palamós, representat 
per l’Alcalde l’Il·lm. Sr. Lluis Puig i Martorell i assistit pel Sr. Miguel Ángel Perezagua 
Roy com a secretari de la Corporació, per procedir a la licitació agregada per a la 
contractació del servei d’informació i gestió energètica. 
 
SEGON. Traslladar el present acord als interessats.” 
 
El senyor President manifesta que el punt 10è és el dictamen d’un conveni entre la 
Diputació de Girona, de l’àrea de Medi Ambient, i l’Ajuntament de Palamós. Com que 
no hi és la diputada delegada de Medi Ambient, senyora Barnadas, el faig jo mateix. 
És de l'Ajuntament de Palamós, pel servei d'informació i gestió energètica. Aquí hi 
havia un acord, hi havia un tema d’una plurianualitat i davant d’aquesta impossibilitat 
per part de l’Ajuntament de Palamós de la plurianualitat, el que sí que es fa és doncs 
deixar sense efecte aquest conveni plurianual de mutu acord amb l’Ajuntament de 
Palamós.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
11. PLE134/000057/2019-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Servei 

programes europeus (029): Modificació de les aplica cions pressupostàries 
en relació al cofinançament d'operacions aprovades dintre de la 
convocatòria de projectes d'especialització i compe titivitat territorial del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT). (E xp. 2019/7372) 

 
“Vist l’acord del Ple de la Diputació de Girona, del dia 7 de maig de 2019, en que, 
entre d’altres, es va aprovar la distribució anual de les aportacions de la Diputació de 
Girona a les entitats amb operacions aprovades dintre de la primera convocatòria de 
projectes d'especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (PECT). 
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Vist que hi ha un error en el número d’expedient 2016/2093 de l’IRTA, el qual ha de 
ser 2016/1325. 
 
Vist que per a la Fundació Salut Empordà (NIF G17029810) es va aprovar la 
distribució següent i amb les respectives aplicacions pressupostàries: 
 

Núm. exped. Entitat NIF Concepte 2018 2019 2020 2021 TOTAL 
SP/155 2016/2112 Fundació Salut 

Empordà  
G17029810 GO03-001846. Creació del Pol de 

salut de la comarca de l'Alt 
Empordà: Construint i innovant la 
integració 
 

     

320 3110 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Salut 

10.062,50 10.062,50 25.156,25 15.093,75 60.375,00 

320 3110 78100 Ajuts a entitats no lucratives per 
inversió programa PECT Salut 

4.166,67 4.166,67 10.416,67 6.249,99 25.000,00 

TOTAL    14.229,17 14.229,17 35.572,92 21.343,74 85.375,00 

 
Vist que per a l’Ajuntament de Girona (NIF P1708500B) es va aprovar la distribució 
següent i amb les respectives aplicacions pressupostàries 
 

SP/157. 
2016/1345 

Ajuntament 
de Girona 

P1708500B GO03-002125. Oficina de gestió i foment de les arts. 
social i de salut centrada en la persona i la comunitat. 
innovadores de correcció i adaptac. 

320 3340 46200 Ajuts a ajuntaments programa PECT Cultura 15.801,93 15.801,93 39.504,83 23.702,91 94.811,60 

320 3340 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió programa PECT 
Cultura 

1.875,00 1.875,00 4.687,50 2.812,50 11.250,00 

SP/157. 
2016/1345 

Ajuntament 
de Girona 

P1708500B GO03-002126. Centres de creació i d'exhibició de les arts.  
social i de salut centrada en la persona i la comunitat. 
innovadores de correcció i adaptac. 

320 3340 46200 Ajuts a ajuntaments programa PECT Cultura 70.495,56 70.495,56 176.238,89 105.743,32 422.973,33 

320 3340 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió programa PECT 
Cultura 

58.979,17 56.279,17 147.447,92 91.168,74 353.875,00 

 
Vist que la Resolució del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, del dia 19 d’abril de 2018, en que s’aproven, definitivament, les operacions 
incloses en la primera convocatòria de projectes d'especialització i competitivitat 
territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT) establia, per 
aquestes dues entitats el següent: 
 
Fundació Salut Empordà (NIF G17029810)  
GO03-001846; Creació del Pol de salut de la comarca de l'Alt Empordà. 
 

Total actuacions operació: Cost total amb IVA Cost total sense IVA Cost total subvencionable 

Aportacions al fons de cartera                        -   €                         -   €                             -   €  

Adquisició d'un bé terreny                        -   €                         -   €                             -   €  

Adquisició d'un bé immoble                        -   €                         -   €                             -   €  

Expropiacions 
                       -   €                         -   €                             -   €  

Inversió en infraestructura 
                       -   €                         -   €                             -   €  

Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres 
      121.000,00 €        100.000,00 €           100.000,00 €  

Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions) 
                       -   €                         -   €                             -   €  

Contractació de subministraments 
                       -   €                         -   €                             -   €  

Despeses de personal 
      210.000,00 €        210.000,00 €           210.000,00 €  

Despeses indirectes (inclou les despeses generals) 
        31.500,00 €          31.500,00 €             31.500,00 €  
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Altres despeses 
                       -   €                         -   €                             -   €  

TOTAL 
      362.500,00 €        341.500,00 €           341.500,00 €  

 
Ajuntament de Girona (NIF P1708500B) 
GO03-002125. Oficina de gestió i foment de les arts. 
 

 
Ajuntament de Girona (NIF P1708500B) 
GO03-002126. Centres de creació i d'exhibició de les arts. 
 

Total actuacions operació: Cost total amb IVA Cost total sense IVA Cost total subvencionable 

Aportacions al fons de cartera -   € -   € -   € 

Adquisició d'un bé terreny -   € -   € -   € 

Adquisició d'un bé immoble -   € -   € -   € 

Expropiacions 
-   € -   € -   € 

Inversió en infraestructura 
54.450,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 

Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres 
102.850,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 

Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions) 
19.768,25 € 16.337,40 € 16.337,40 € 

Contractació de subministraments 
-   € -   € -   € 

Despeses de personal 
241.660,00 € 241.660,00 € 241.660,00 € 

Despeses indirectes (inclou les despeses generals) 
43.861,29 € 36.249,00 € 36.249,00 € 

Altres despeses 
-   € -   € -   € 

TOTAL 
462.589,54 € 424.246,40 € 424.246,40 € 

 
Atesa la distribució de despeses elegibles de la la Resolució del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, del dia 19 d’abril de 2018, s’observa que 
no s’adiu amb la distribució assignada en l’acord de Ple de la Diputació de Girona del 
dia del dia 7 de maig de 2019. 

Total actuacions operació: Cost total amb IVA Cost total sense IVA Cost total subvencionable 

Aportacions al fons de cartera -   € -   € -   € 

Adquisició d'un bé terreny -   € -   € -   € 

Adquisició d'un bé immoble -   € -   € -   € 

Expropiacions 
-   € -   € -   € 

Inversió en infraestructura 
1.712.755,00 € 1.415.500,00 € 1.415.500,00 € 

Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres 
635.008,00 € 524.800,00 € 524.800,00 € 

Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions) 
11.645,70 € 9.624,55 € 9.624,55 € 

Contractació de subministraments 
-   € -   € -   € 

Despeses de personal 
1.006.494,58 € 1.006.494,58 € 1.006.494,58 € 

Despeses indirectes (inclou les despeses generals) 
182.678,77 € 150.974,19 € 150.974,19 € 

Altres despeses 
-   € -   € -   € 

TOTAL 
3.548.582,05 € 3.107.393,32 € 3.107.393,32 € 
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Vistos els antecedents, informo favorablement i proposo a la diputada delegada de 
Programes Europeus que proposi a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat 
per al seu dictamen i posterior proposta al Ple, l’acord següent: 
 
PRIMER. Modificar el número d’expedient de l’IRTA , el qual ha de ser : 2016/1325. 
 
SEGON. Anul·lar la Disposició i Autorització de crèdit minorant l’aplicació 
pressupostària  320/3110/78100: 
 

Núm. exped. Entitat NIF Concepte 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

SP/155 
2016/2112 

Fundació Salut 
Empordà  G17029810 

GO03-001846. Creació del Pol de salut de la 
comarca de l'Alt Empordà: Construint i innovant la 
integració 

          

320 3110 78100 
Ajuts a entitats no lucratives per inversió programa 
PECT Salut 4.166,67 4.166,67 10.416,67 6249,99 25.000,00 

TOTAL       4.166,67 4.166,67 10.416,67 6249,99 25.000,00 

 
Augmentar l ‘aplicació pressupostària 320/3110/48100 per autoritzar i disposar del 
crèdit, l’AD de l’anualitat 2019 resta condicionada a l’aprovació del suplement de 
crèdit definitiva 3SC/4/2019. 
 

Núm. exped. Entitat NIF Concepte 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

SP/155 
2016/2112 

Fundació Salut 
Empordà  

G17029810 
GO03-001846. Creació del Pol de salut de la 
comarca de l'Alt Empordà: Construint i innovant la 
integració 

          

320 3110 48100 
Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Salut 

0,00 8.333,34 10.416,67 6.249,99 25.000,00 

TOTAL              0,00 8.333,34 10.416,67 6.249,99 25.000,00 

 
Vist els antecedents, així queda sense alterar la quantia total, amb la següent 
distribució: 
 

Núm. exped. Entitat NIF Concepte 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

SP/155 
2016/2112 

Fundació Salut 
Empordà  G17029810 

GO03-001846. Creació del Pol de salut de la 
comarca de l'Alt Empordà: Construint i innovant la 
integració 

          

320 3110 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Salut 10.062,50 10.062,50 25.156,25 15.093,75 60.375,00 
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320 3110 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Salut 0,00 8.333,34 10.416,67 6.249,99 25.000,00 

320 3110 78100 
Ajuts a entitats no lucratives per inversió programa 
PECT Salut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL       10.062,50 18.395,84 35.572,92 21.343,74 85.375,00 

 
TERCER. Intercanviar el concepte de la subvenció de l’Ajuntament de Girona de la 
forma següent: 
 

SP/157. 
2016/1345 

Ajuntament 
de Girona 

P1708500B GO03-002126. Centres de creació i d'exhibició de les arts. 
social i de salut centrada en la persona i la comunitat. 
innovadores de correcció i adaptac. 

320 3340 46200 Ajuts a ajuntaments programa PECT Cultura 15.801,93 15.801,93 39.504,83 23.702,91 94.811,60 

320 3340 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió programa PECT 
Cultura 

1.875,00 1.875,00 4.687,50 2.812,50 11.250,00 

SP/157. 
2016/1345 

Ajuntament 
de Girona 

P1708500B GO03-002125. Oficina de gestió i foment de les arts. 
social i de salut centrada en la persona i la comunitat. 
innovadores de correcció i adaptac. 

320 3340 46200 Ajuts a ajuntaments programa PECT Cultura 70.495,56 70.495,56 176.238,89 105.743,32 422.973,33 

320 3340 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió programa PECT 
Cultura 

58.979,17 56.279,17 147.447,92 91.168,74 353.875,00 

 

 
QUART. Reajustar la despesa inicialment autoritzada i disposada,  
 
CINQUÈ. Autoritzar i disposar la despesa correcta: 
 
SISÈ. Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 
El senyor President comenta que passaríem ja al punt 11è de l’ordre del dia, que 
seria aquest: Modificació de les aplicacions pressupostàries en relació al 
cofinançament d'operacions aprovades dintre de la convocatòria de projectes 
d'especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional. Senyora Mindan .  
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, intervé i 
diu, en aquest cas, amb aquesta aprovació el que fem és subsanar tres errors: el 
primer és un error de número d’expedient, s’havia de canviar el número. El segon és 
un error de nom, en el projecte que ha presentat l’Ajuntament de Girona, el redactat 
que es correspon amb la primera partida aniria a la quarta, i la quarta a la tercera. I 
després hi ha també un canvi de partida pel que fa a la Fundació Salut Empordà i el 
programa que va presentar, perquè no por haver-hi despesa per inversió. Per tant, 
se’ls hi passa tota despesa corrent, que també ho poden justificar i se’ls hi aglutina tot 
perquè puguin presentar factures per despesa corrent. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 
 
12. PLE134/000004/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció S ocial ; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrro ga del conveni 
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d'encàrrec de gestió amb el Departament de Treball,  Afers Socials i 
Famílies Generalitat de Catalunya, per a la gestió del SAR per a dones que 
pateixen violència masclista i per als seus fills i  filles a la comarca del 
Gironès. (Exp. 2019/7094) 

 
“Per acord de sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 de març de 2019 es 
va aprovar un conveni entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’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, per un període que s’inicia amb la 
signatura del conveni i fins al 31 de desembre de 2019, CN/3892 (exp. 2019/2098). 

 
La clàusula setena reguladora de la vigència del conveni estableix la possibilitat que 
si les dues parts ho acorden, sigui perllongat per 1 any més, sent la vigència de 
l’addenda de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020. 
 
Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’1 any 
més, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020, l’encàrrec de gestió del servei 
referit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
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 de la demarcació, 
especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de qualitat. 

 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona, signat el 27 de març de 2019, 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/3892 (exp. 2019/7094), el contingut de la qual 
es reprodueix de forma íntegra a continuació: 

 
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, SIGNAT EL 27 DE MARÇ DE 2019, 
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 
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
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virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia 19 de març de 2019, i 
facultat per aquest acte pel Ple del dia ......de 2019, i assistit pel secretari general, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas.  
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que en data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix 
l’encàrrec de gestió entre l’actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
mitjançant l’actual Direcció General de Famílies i la Diputació de Girona 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.  
Segon.- Que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que si 
les dues parts ho acorden, sigui perllongat per 1 any més, sent la vigència de 
l’addenda de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020.  
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
ACORDEN  
Primer.- Pròrroga de la vigència 
Prorrogar la vigència del conveni d’encàrrec de gestió de 27 de març de 2019 entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de 
Famílies, i la Diputació de Girona, 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, conforme al que s’estableix a la clàusula setena del conveni, en tot el seu 
clausulat i annexes, sent la vigència de l’addenda de l’1 de gener de 2020 fins al 31 
de desembre de 2020.  
Segon.- Justificació i pagament 
L’import màxim a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
l’any 2020 per aquesta addenda és 510.691,88 euros (IVA exempt). Aquest import 
serà carregat al pressupost de la Direcció General de Famílies per a l’exercici 2020, i 
s’imputarà a la partida pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i serveis, 
del programa 313* Suport a les famílies. 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la 
Direcció General de Famílies.  
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
La resta de clàusules del conveni continuen vigents.  
I en prova de conformitat se signa aquest document. 
Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació 
de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona”. 

 
Segon. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquesta addenda i dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
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l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de 
qüestions que per llei siguin indelegables, 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, i en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de la 
Diputació de 19 de març de 2019. 

 
Tercer. PUBLICAR la present addenda de pròrroga al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als 
efectes de fer-la 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 i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
El senyor President comenta que passaríem a la Comissió d’Acció Social, amb els 
punts 12, 13, 14 i 15. Si els hi sembla, com que tots són del mateix tema, té la paraula 
la vicepresidenta senyora Maria Puig i així els explicarà i, si volen, farem una votació 
única per tots quatre. 
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, manifesta que, en tot cas, vam tenir 
oportunitat de parlar-ne a la Comissió. Es tracta de diferents encàrrecs que la 
Diputació fa a SUMAR i, diguéssim, per diferents programes i que responen a 
aquests punts al ple. 
El president, senyor Miquel Noguer, dona la paraula al senyor secretari. 
El senyor secretari intervé i manifesta que, és la pròrroga del que ja s’havia aprovat, 
diguem-ne, pel plenari. I també comportarà després la Generalitat, diguem-ne, fent el 
conveni de delegació que hi ja tenim fet amb la Generalitat, però ara és la pròrroga 
del mateix, i per això ho portem a aprovació de cara al novembre, com ha dit la 
senyora diputada, portarem l’aprovació dels encàrrecs a SUMAR. Farem això, res 
més.  
La diputada senyora Laia Pèlach intervé i diu, sí, com ja vam comentar una mica a la 
Comissió, nosaltres tenim dubtes sobre si la via utilitzada en aquests encàrrecs de 
gestió és l’adequada i si és la millor fórmula possible i, per aquest motiu, avui ens 
abstindrem en aquests punts.  
La diputada senyora Sílvia Paneque intervé i comenta, si, en el mateix sentit. De fet, a 
la Comissió així ho vàrem traslladar i en aquest sentit farem una abstenció també 
conjunta dels punts, posant en dubte que aquest potser no és el millor mecanisme, de 
fet crec que és compartit i que s’esperen noves fórmules. També perquè en alguns 
casos els recursos, segons ens traslladen, doncs, persones que presten el servei, 
potser tampoc no arriben a la quantitat que mereixeria l’acció que fan. En aquest 
sentit, doncs farem una abstenció en tots els punts. 
La vicepresidenta senyora Puig respon, en tot cas vam tenir oportunitat de comentar-
ho. És a dir, són aquestes pròrrogues, mantenim aquest sistema està clar que el 
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sistema s’ha d’aprofundir, s’ha de millorar en futurs encàrrecs, doncs, esperem poder-
ho fer diferent. Diguéssim que ja està en marxa aquest estudi de la nova fórmula. 
El senyor President intervé i manifesta, bàsicament, si em deixen complementar-ho, 
és una qüestió que abans, amb l’antiga llei de contractes, la Generalitat podia fer 
aquestes encomanes de gestió i els feia directament a SUMAR. En aquest cas, amb 
la nova llei de contractes, davant d’aquesta impossibilitat en aquest sentit, el que sí 
que la Generalitat fins que tregui el concurs o hi hagi, o pogués fer l’encomana de 
gestió directament a SUMAR, doncs seria la qüestió. No és la fórmula que a nosaltres 
en sigui més còmoda, passar per la Diputació, acceptar i després fer l’encomana de 
gestió. Això té una data de caducitat, com també vostè deia, és fins la nova 
contractació que el servei s’ha de prestar, i la Generalitat diu que, vostès que presten 
el servei, l’han de continuar prestant, fins que hi hagi la nova contractació. O que es 
puguin contractar com a encomana de gestió directament, per part de la Generalitat, a 
l’organisme corresponent. Llavors, mentre això no es produeixi, nosaltres tenim 
l’obligació de mantenir el nostre servei, fins a la contractació. Per tant, això és el que 
estem fent. Que això vol dir vuit acords de ple, o dotze que no ens són còmodes, 
d’acord. Però els hem de fer, perquè a la gent que se’ls hi presta aquest servei, un 
servei social, li hem de prestar. I quan hi hagi la fórmula d’una nova contractació, a 
partir d’aquí a la Generalitat a qui li toqui, l’hi contractarà i es deixarà de prestar 
aquest servei o es prestarà d’altra forma. D’acord? Amb això podem estar-hi d’acord, 
en el fons d’això, vull dir en tot cas. Però això ens passa a tots. Quan hi ha un, 
s’acaba un contracte, doncs fins a la resolució del contracte s’ha de prestar el servei 
per part de qui el prestava. Això passa amb tots els serveis, no? Per tant, estem en 
aquesta posició que la Generalitat ha de treure a concurs. Quan el tregui, qui el 
guanyi, prestarà el servei, i en tot cas no passarà això més per aquí. Però ara, el que 
no podem fer és deixar de desatendre tots aquests serveis que són bàsics, en tot cas. 
En el fons no el podem compartir, però és això. Per tant, entenc que no hi ha cap vot 
en contra, entenc que hi ha cinc abstencions i la resta són vots a favor.  
 
S’APROVEN per 18 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP), 
els punts 12, 13, 14 i 15 de l’ordre del dia. 
 
13. PLE134/000001/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció S ocial ; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrro ga del conveni 
d'encàrrec de gestió amb el Departament de Treball,  Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a la g estió del SIE Gironès. 
(Exp. 2019/7097) 

 
“Per acord de sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 de març de 2019 es 
va aprovar un conveni entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del 
Servei d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per 
a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, per un període que s’inicia amb la 
signatura del conveni i fins al 31 de desembre de 2019, CN/3893 (exp. 2019/2099). 
 
La clàusula setena reguladora de la vigència del conveni estableix la possibilitat que 
si les dues parts ho acorden, sigui perllongat per 1 any més, sent la vigència de 
l’addenda de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020. 
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Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’1 any 
més, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020, l’encàrrec de gestió del servei 
referit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès 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 de la 
demarcació, especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de 
qualitat. 

 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 

 
 
PRIMER. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona, signat el 27 de març de 2019, 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/3893 (exp. 2019/7097), el contingut de 
la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 

 
“ADDENDA DE PRORROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, SIGNAT EL 27 DE MARÇ DE 2019, 
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 
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia 19 de març de 2019, i 
facultat per aquest acte pel Ple del dia      de 2019, i assistit pel secretari general, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que en data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix 
l’encàrrec de gestió entre l’actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
mitjançant l’actual Direcció General de Famílies i la Diputació de Girona 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.  
Segon.- Que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que si 
les dues parts ho acorden, sigui perllongat per 1 any més, sent la vigència de 
l’addenda de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020.  
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D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
ACORDEN  
Primer.- Pròrroga de la vigència 
Prorrogar la vigència del conveni d’encàrrec de gestió de 27 de març de 2019 entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de 
Famílies, i la Diputació de Girona, 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, conforme al que s’estableix a la clàusula setena del 
conveni, en tot el seu clausulat i annexes, sent la vigència de l’addenda de l’1 de 
gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.  
Segon.- Justificació i pagament 
L’import màxim a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
l’any 2020 per aquesta addenda és 312.205,25 euros anuals (IVA exempt). Aquest 
import serà carregat al pressupost de la Direcció General de Famílies per a l’exercici 
2020, i s’imputarà a la partida pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i 
serveis, del programa 313* Suport a les famílies. 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la 
Direcció General de Famílies.  
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
La resta de clàusules del conveni continuen vigents.  
I en prova de conformitat se signa aquest document. 
Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació 
de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona”. 

 
SEGON. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquesta addenda, dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de 
qüestions que per Llei siguin indelegables, 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, i en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de la 
Diputació de 19 de març de 2019. 
 
TERCER. PUBLICAR la present addenda al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als 
efectes de fer-la 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. 
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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 i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
S’APROVA per 18 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP) 
 
14. PLE134/000002/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció S ocial ; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrro ga del conveni 
d'encàrrec de gestió amb el Departament de Treball,  Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a la g estió del Servei tècnic 
punt de trobada Figueres i comarca Alt Empordà. (Ex p. 2019/7098) 

 
“Per acord de sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 de març de 2019 es 
va aprovar un conveni entre aquesta Diputació i 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 comarca de l’Alt Empordà, 
per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i fins al 31 de desembre de 
2019, CN/3894 (exp. 2019/2100). 
 
La clàusula sisena reguladora de la vigència del conveni estableix la possibilitat que si 
les dues parts ho acorden, sigui perllongat per 1 any més, sent la vigència de 
l’addenda de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020. 
 
Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’1 any 
més, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020, l’encàrrec de gestió del servei 
referit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès 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 de la 
demarcació, especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de 
qualitat. 

 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona, signat el 27 de març de 2019, per a la gestió del Servei tècnic de 
punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, CN/3894 (exp. 
2019/7098), el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 

 
“ADDENDA DE PRORROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, SIGNAT EL 27 DE MARÇ DE 2019, 
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PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA CIUTAT DE 
FIGUERES I COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ 
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12.a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia 19 de març de 2019, i 
facultat per aquest acte pel Ple del dia      de 2019, i assistit pel secretari general, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas.  
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que en data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix 
l’encàrrec de gestió entre l’actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
mitjançant l’actual Direcció General de Famílies i la Diputació de Girona per a la 
gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt 
Empordà.  
Segon.- Que la clàusula sisena de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que si 
les dues parts ho acorden, sigui perllongat per 1 any més, sent la vigència de 
l’addenda de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020.  
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
ACORDEN  
Primer.- Pròrroga de la vigència 
Prorrogar la vigència del conveni d’encàrrec de gestió de 27 de març de 2019 entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de 
Famílies, i la Diputació de Girona, per a la gestió del Servei tècnic de punt de trobada 
a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, conforme al que s’estableix a la 
clàusula sisena del conveni, en tot el seu clausulat i annexes, sent la vigència de 
l’addenda de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. 
Segon.- Justificació i pagament 
L’import màxim a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
l’any 2020 per aquesta addenda és 84.456,00 euros (IVA exempt). Aquest import serà 
carregat al pressupost de la Direcció General de Famílies per a l’exercici 2020, i 
s’imputarà a la partida pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i serveis, 
del programa 313* Suport a les famílies. 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la 
Direcció General de Famílies.  
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
La resta de clàusules del conveni continuen vigents.  
I en prova de conformitat se signa aquest document. 
Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
Miquel Noguer i Planas 
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President de la Diputació 
de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona”. 

 
SEGON. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquesta addenda, dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de 
qüestions que per Llei siguin indelegables, 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, i en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de la 
Diputació de 19 de març de 2019. 
 
TERCER. PUBLICAR la present addenda al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als 
efectes de fer-la 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 i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
S’APROVA per 18 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP) 
 
15. PLE134/000003/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció S ocial ; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrro ga del conveni 
d'encàrrec de gestió amb el Departament de Treball,  Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a la g estió del Servei tècnic de 
punt de trobada de la comarca del Gironès. (Exp. 20 19/7099) 

 
“Per acord de sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 de març de 2019 es 
va aprovar un conveni entre aquesta Diputació i 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, per un període que s’inicia 
amb la signatura del conveni i fins al 31 de desembre de 2019, CN/3895 (exp. 
2019/2101). 

 
La clàusula sisena reguladora de la vigència del conveni estableix la possibilitat que si 
les dues parts ho acorden, sigui perllongat per 1 any més, sent la vigència de 
l’addenda de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020. 
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Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’1 any 
més, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020, l’encàrrec de gestió del servei 
referit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès 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 de la 
demarcació, especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de 
qualitat. 

 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 

 
 
PRIMER. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona, signat el 27 de març de 2019, per a la gestió del Servei tècnic de 
punt de trobada a la comarca del Gironès, CN/3895 (exp. 2019/7099), el contingut de 
la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 

 
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, SIGNAT EL 27 DE MARÇ DE 2019, 
PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA COMARCA 
DEL GIRONÈS 
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia 19 de març de 2019, i 
facultat per aquest acte pel Ple del dia      de 2019, i assistit pel secretari general, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas.  
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que en data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix 
l’encàrrec de gestió entre l’actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
mitjançant l’actual Direcció General de Famílies i la Diputació de Girona per a la 
gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès.  
Segon.- Que la clàusula sisena de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que si 
les dues parts ho acorden, sigui perllongat per 1 any més, sent la vigència de 
l’addenda de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020.  
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
ACORDEN  
Primer.- Pròrroga de la vigència 



 
   
 
 

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

 

40

Prorrogar la vigència del conveni d’encàrrec de gestió de 27 de març de 2019 entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de 
Famílies, i la Diputació de Girona, per a la gestió del Servei tècnic de punt de trobada 
a la comarca del Gironès, conforme al que s’estableix a la clàusula sisena del 
conveni, en tot el seu clausulat i annexes, sent la vigència de l’addenda de l’1 de 
gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.   
Segon.- Justificació i pagament 
L’import màxim a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
l’any 2020 per aquesta addenda és 120.828,00 euros (IVA exempt). Aquest import 
serà carregat al pressupost de la Direcció General de Famílies per a l’exercici 2020, i 
s’imputarà a la partida pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i serveis, 
del programa 313* Suport a les famílies. 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la 
Direcció General de Famílies.  
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
La resta de clàusules del conveni continuen vigents.  
I en prova de conformitat se signa aquest document. 
Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació 
de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona”. 

 
SEGON. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquesta addenda, dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de 
qüestions que per llei siguin indelegables, 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, i en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de la 
Diputació de 19 de març de 2019. 
 
TERCER. PUBLICAR la present addenda al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als 
efectes de fer-la 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. 
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CINQUÈ. 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 18 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP) 
 
En aquest moment s’absenta del Ple el diputat senyor Jordi Camps i Vicente. 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I E DUCACIÓ 
 
16. PLE134/000010/2019-DCICNTEE; Dictamen CI Cultur a Noves Tecn. Esports 

Educació ; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de le s bases 
reguladores de subvencions a les entitats i associa cions de cultura 
popular i tradicional catalana de les comarques gir onines, en el marc del 
programa educatiu "Identitat, arrels i tradicions",  de la Diputació de 
Girona. (Exp. 2019/6975) 

 
“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 7/1985, de 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. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 24 de gener de 2017 va aprovar el 
Pla Estratègic de Subvencions, que estableix que el Servei de Cooperació Cultural 
tindrà una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta 
línia és posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a 
base del creixement cultural de la ciutadania. 
 
El programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions» s’emmarca en el servei de 
recursos pedagògics de la Diputació de Girona, amb l’oferta destinada a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les terres de Girona. Amb 
aquest programa es vol materialitzar l’aproximació dels escolars a les entitats locals i 
promoure’n el coneixement, amb la premissa que per integrar com a tret de la identitat 
cultural primer s’ha de conèixer. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la LGS, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en 
el marc del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de 
Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que 
adopti l’acord següent: 
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Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions a les 
entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques 
gironines, en el marc del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la 
Diputació de Girona, que es transcriuen literalment a continuació:  
 
«Bases reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i 
tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu 
«Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona. 
1.Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació 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 cultura popular. 
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. 
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. 
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. 
No es preveu cap tipus de quota social ni de subvenció genèrica per al funcionament 
ordinari de les entitats. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana ubicades a les 
comarques gironines. Cada entitat o associació de cultura popular i tradicional 
catalana ha de tenir propostes pedagògiques individualitzades per a un o més nivells 
educatius. 
La Diputació de Girona seleccionarà les propostes presentades tenint en compte els 
criteris que es detallen en l’article 6 d’aquestes bases.  
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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 LGS. 
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin 
específicament en cada convocatòria.  
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 de l’activitat, amb un límit de 
2,25  €/alumne/sessió. 
6.Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions són 
els següents: 

1. La qualitat de la proposta (fins a 2 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. 

2. La concisió i claredat de la proposta (2 punts). 
3. El foment de la participació activa i del raonament entre els 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 de la cultura popular. 
4. L’equip humà (fins a 2 punts). 

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

de la cultura popular. 
5. El preu de l’activitat (fins a 2 punts). 

5.1. L’adequació del cost al projecte. 
Les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 perquè 
puguin accedir al programa. 
7.Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds, degudament emplenades i signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat, s’han de presentar pel canal 
electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini que s’estableixi en la convocatòria. 
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona que s'especifiquen a la Seu electrònica. 
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. 



 
   
 
 

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

 

44

Les entitats de cultura popular 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 que 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 proposta educativa 
de l’entitat, en el cas que aquesta es presenti al programa educatiu «Identitat, arrels i 
tradicions» per primer cop o l’hagi modificat respecte a edicions anteriors. 
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... 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 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 
El Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona instruirà i ordenarà 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 de les propostes, d’acord amb els criteris fixats en el punt 6 d’aquestes 
bases, i estendre una acta amb la proposta de puntuació i de resolució. 
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. 
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 
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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 president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 

Esports i Educació. 
Vocals:  La cap del Servei de Cooperació Cultural 

 La tècnica de Projectes Educatius 
 Dos experts en el camp de la cultura popular catalana o l’educació. 

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, elaborada per la Comissió Avaluadora, se sotmetrà a la 
consideració de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, òrgan que resoldrà 
definitivament, si escau, en diversos actes, sobre 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 tres mesos, a comptar des de l’acabament del període de 
presentació de les sol·licituds.  
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 
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. 
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 factura i l’IVA aplicat.  

•Un resum justificatiu del compliment de les activitats que, en qualsevol cas, 
contingui la informació següent: 

•Una valoració de l’equip d’educadors de les activitats. 
•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.  

•Una proposta de millores de les activitats o del programa, si escau.  
•Un document annex amb els indicadors de la línia de subvencions, disponible en 
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el web de la Diputació de Girona. 
No s’acceptarà cap alteració dels preus ni activitats prèviament acordats ni de 
l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquesta clàusula implicaria el no lliurament 
de la subvenció i l’exclusió automàtica de l’entitat o associació de cultura popular i 
tradicional catalana  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 el preu corresponent 
al 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 a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana 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 dels tallers 
pedagògics 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 els tallers que s’adaptin a les seves 
necessitats.  

3.Els centres d’ensenyament han de trucar a l’entitat o associació de cultura 
popular i reservar el taller. 

4.Els centres d’ensenyament han de sol·licitar la subvenció dels tallers a la 
Diputació de Girona mitjançant el formulari específic disponible al web dels 
Programes Pedagògics. 

5.La Diputació de Girona comunicarà la conformitat de la subvenció al centre 
d’ensenyament i a l’entitat o associació de cultura popular. 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 quatre tallers subvencionats; a partir de 
la cinquena reserva, les sol·licituds quedaran directament en llista d’espera. 

8.Prioritàriament, s’han de sol·licitar els tallers per cursos escolars. Les sol·licituds 
de tallers que es facin per cicles educatius computaran com a dos tallers a 
partir de 75 alumnes.  

9. Per als tallers que quedin 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.  

10.Un cop finalitzat el taller, cal que el centre d’ensenyament presenti l’enquesta 
de valoració del programa. 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 centre d’ensenyament sol·licitar adequadament la 
subvenció per al taller que vol realitzar. Per tant, cal deixar la sol·licitud en 
estat d’inscripció i validar el correu electrònic que es genera en el moment de 
fer la sol·licitud de la subvenció. 
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12.En el cas que s’anul·lin tallers 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. 
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’un mes a comptar de 
l’endemà de l’acabament del termini d’execució establert a la convocatòria 
corresponent. 
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. 
12.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 
tramitarà 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 es farà mitjançant transferència bancària. 
13.Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, 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 LGS.  
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 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.  
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Tampoc no se’n pot concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 
29.7 de la LGS. 
18.Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, les 
tractarà la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c ). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres 
persones a la Diputació  de Girona, els sol·licitants hauran d’informar les  persones 
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del 
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es 
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona. 
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 educatiu «Identitat, arrels 
i tradicions» 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 LGS 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 
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l’acte corresponent, i 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, 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, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 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. 
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c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que 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 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 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 del dia següent al 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 LGS, es publicarà en el BOP. 
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Annex 1 
La cultura popular i tradicional catalana és el conjunt de les manifestacions de la 
memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant del passat com del present. La 
cultura popular i tradicional catalana inclou tot el que fa referència al conjunt de 
manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són les festes i els 
costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les tradicions 
festives, les creacions literàries, la cuina, les tècniques i els oficis i totes les altres 
manifestacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també les activitats tendents 
a difondre-les arreu del territori i entre tots els ciutadans. (Llei 2/1993, 5 de març, de 
foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural) 
Nom del programa 
La identitat cultural comprèn aspectes tan diversos com la llengua, els valors i 
creences, les tradicions o els costums i els comportaments d’una comunitat. Aquest 
conjunt de particularitats, el patrimoni i l’herència cultural de la col·lectivitat han definit 
històricament la identitat cultural dels pobles en general i de les persones en 
particular. 
A cada persona li correspon una identitat cultural concreta, fomentada per cadascun 
dels aspectes anteriorment esmentats, que s’alimenta de les noves realitats culturals. 
La finalitat del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions» de la Diputació de 
Girona és facilitar que els alumnes puguin forjar la seva identitat cultural, mitjançant el 
foment de les activitats desenvolupades per les entitats i associacions de cultura 
popular i tradicional catalana d’arreu del territori gironí. El programa parteix de la base 
que l’educació és el millor camí per aconseguir-ho i considera que els alumnes d’ara 
són el futur i la continuïtat per assolir l’arrelament de la cultura tradicional catalana. 
Manifestacions culturals que es consideren per al programa educatiu «Identitat, arrels 
i tradicions» 
Tradicions festives 
Música i instruments tradicionals 
Balls i representacions populars 
Tècniques i oficis 
Altres manifestacions amb caràcter popular i tradicional  

Continguts procedimentals (accions) 
Tallers a centres educatius o a la seu de les entitats 
 
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: Tallers pedagògics sobre cultura popular i tradicional 
catalana encaminats a la divulgació i el coneixement d’alguna de les manifestacions 
establertes en l’annex 1. 
Durada: tallers de mitja jornada, amb una durada d’entre 1 i 4 sessions pedagògiques, 
als mateixos centres educatius i/o a la seu de les entitats. 
Presentació de l’activitat: Per a cadascun dels tallers que es proposin, cal emplenar el 
formulari disponible al web de la Diputació de Girona, i consignar-hi les dades dels 
camps següents: 

 Títol 
 Nivell educatiu 
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 Durada 
 Preu per alumne, amb desglossament de l’IVA 
 Objectius que es pretén que assoleixin els alumnes 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.>> 
 
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 comissió que 
presideix i comenta: Bàsicament i per sintetitzar, a la Diputació tenim diferents 
programes pedagògics, que sobretot els podem englobar en tres grans àmbits, que 
són l’àmbit salut, l’àmbit medi ambient, l’àmbit cultura. A cultura tenim l’Indika, que és 
el de patrimoni historicoartístic, hi ha el d’història, tenim l’aula parlament sobre drets 
polítics i cultura política, i vam endegar aquest programa a que es diu «Identitat, arrels 
i tradicions» i que bàsicament el que fa és agafar un antic programa que hi havia a la 
Diputació, que era «La sardana a l’escola», però ampliar el concepte de cultura 
popular i tradicional catalana, entenent que la cultura popular i tradicional catalana no 
és només la sardana sinó que són un conjunt de danses tradicionals, és la música 
tradicional, són els instruments originals, són les festes, són les tradicions, etcètera.  
Bàsicament el que pretenem és fer un sistema similar al dels altres programes 
pedagògics, aquí a les diferents entitats, que això també ens serveix per posar en 
valor el territori, per posar en valor les associacions, de cultura popular i tradicional, 
presenta les seves propostes pedagògiques, un comitè les valida. Si llavors són 
acceptades, passen a formar part d’aquest programa, hi ha un catàleg a disposició 
dels centres educatius de la demarcació de Girona, que poden demanar aquestes 
activitats, que són finançades per la corporació. Durant el 2019 es van dedicar 83.400 
euros, la previsió inicial pel 2020 és de 48.400, que és un pressupost que preveiem 
que creixerà perquè aquest programa, com va passar a les anteriors edicions, es 
nodreix dels sobrants que hi ha a les altres partides i pensem que aquí traurem una 
convocatòria pel 2020-2021, perquè evidentment el 2019-2020 ja està arrencat, i per 
tant hi podrem incorporar la resta de sobrants. 
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En síntesi, doncs, el que pretenem és això: ampliar la tipologia de cultura popular que 
es treballa, més enllà del que era abans, que era la sardana, que aquest programa el 
puguem oferir a través de les entitats i associacions de cultura popular i tradicional, 
que ens ajuda també a visualitzar la seva activitat. Es poden fer tallers de una a 
quatre sessions, la transfinancem al màxim del 70 % del cos de l’activitat, amb un 
límit de 2,25 euros per alumne i sessió. Ho fem des de l’educació infantil fins a 
batxillerat i incloem també els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Amb la 
resta de les coses en hem alineat amb la resta de programes pedagògics de la 
corporació perquè tots tinguin un punt de coherència, i en les bases també hem 
canviat algun aspecte formal sense transcendència, com pugui ser per exemple el 
nom de la comissió. 
La diputada senyora Laia Pèlach, pren la paraula i manifesta, sí, votarem a favor 
d’aquest punt, però sí que volia fer una reflexió, en el sentit d’agrair primer doncs que 
hem demanat una d’informació sobre el tema i se’ns ha proporcionat en aquest sentit i 
sí que, d’alguna manera, compartim la lògica que explicava el senyor Piñeira doncs 
de que origina aquesta convocatòria, però sí que sent una segona convocatòria, hem 
volgut preguntar una mica com havia funcionat la primera, que de fet encara està en 
marxa, i sí que veiem que hi ha una sèrie de coses que potser caldria i valdria la pena 
revisar-les o repensar-les. És cert que com que ara està en marxa, potser és aviat per 
fer aquesta reflexió però en tot cas, com que les bases que ens presenten són 
exactament les mateixes, sí que nosaltres voldríem demanar-los o pregar-los que si 
realment, tal com se’ns ha traslladat, hi ha hagut una baixada de la demanda en els 
sentits d’aquest programa, i si el mateix doncs no s’aconsegueix, com de moment ha 
passat en aquesta primera convocatòria, arribar realment a tota aquesta diversitat de 
cultura popular que tenim a la demarcació doncs potser valdrà la pena repensar-la, 
perquè realment aquest era l’objectiu i de moment, pel punt en que estem ara mateix 
en aquesta primera convocatòria, realment veiem que no s’està complint tant com 
voldríem, o entenc que segurament compartim en aquest sentit i per tant doncs valdrà 
la pena que si es confirma, diguéssim, això que de moment s’intueix, doncs potser 
repensem o revisem com ho estem fent. Sí que ens consta que des de l’àrea, perquè 
ho vam preguntar, doncs s’està treballant realment perquè en són conscients 
d’aquesta realitat i per tant doncs simplement això, reforçar aquesta reflexió.  
El vicepresident senyor Piñeira respon, doncs, moltes gràcies, il·lustra diputada 
senyora Pèlach. Les dades que ens van demanar evidentment els hi vam facilitar, 
com no podria ser d’altra manera. Sobre la reflexió de fons que vostè planteja, hi 
estem completament d’acord. Aquest és una mica un déjà vu del que han estat les 
altres convocatòries de programes pedagògics, que sempre a l’arrencada costen una 
mica. Aquesta és una mica la diagnosi que fem de l’àrea. Sobre tot aquí el que falta, 
quan fem una arrencada d’un programa pedagògic no és tant un problema de les 
bases, perquè segueixen molt la coherència dels altres programes pedagògics, sinó 
de ser capaços des de la corporació de fer una autèntica difusió per una banda, 
perquè arribi a totes les entitats i associacions, que són els que de prestar aquests 
programes pedagògics i, segona, a banda d’un tema de difusió i de comunicació, 
també hi haurà d’haver-hi, que ja hi estem treballant, una part d’acompanyament per 
a aquestes entitats. Per què, per exemple, quan nosaltres vam configurar l’Indika, que 
és aquest que deia que és més de patrimoni històric, artístic o d’història, pensem que 
l’Indika moltes vegades es va vehicular a través d’ajuntaments, a través de museus, a 
través d’equipaments culturals existents. Què ens passa aquí? Que aquí tenim ja una 
dinàmica d’altres programes pedagògics que fan els propis centres, de tècnics 
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culturals o de tècnics de dinamització cultural que hi ha en aquests museus i que, per 
tant, estan molt més avesats en la preparació de programes pedagògics de fer les 
fitxes com s’han de fer, etcètera, etcètera. Ara ens estem dirigint a entitats i 
associacions que són el gran paquet ONLs de cultura popular i tradicional que hi ha a 
la nostra demarcació. Per tant, aquí hem de millorar la difusió però sobretot hem de 
millorar aquest procés d’acompanyament d’ajudar-los a redactar els seus programes 
pedagògics. Per tant, entenem que aquí és on tenim el nostre taló d’Aquiles, no tant 
en les bases. Estem treballant en aquest sentit, comparteixo la seva reflexió, i 
esperem que amb el decurs d’aquest programa es vagi consolidant, doncs això vagi 
agafant cosa i realment serveixi pel que ha de servir, doncs per posar en valor la feina 
de les entitats i sobre tot per a aquests programes arribin al destinatari final que són 
les escoles i amb la diagnosi, com evidentment es concedeix des de l’àrea, estem 
completament d’acord. Moltíssimes gràcies, il·lustra diputada. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
17. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
18. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor President diu, no sé si hi ha cap prec o cap pregunta, sí, senyora Paneque. 
La presidenta del grup del PSC, senyora Silvia Paneque manifesta, sí, president. Crec 
que es correspondria a prec més que a pregunta. Primer agrair, perquè malgrat no 
compartir el fons és cert que a les anul·lacions dels diferents actes i plenaris que hi ha 
hagut a nivell de Diputació, hem de dir que hem rebut informació puntual tant per 
l’equip tècnic com per part d’aquesta Presidència i a la Junta de Portaveus i 
Presidents, i per tant ho vull agrair. Vostès no ho varen voler obviar i ens semblava 
fins i tot comprensible als efectes de la sentència, i per tant va haver-hi una sèrie de 
conseqüències. Però nosaltres no podem obviar tampoc els fets que s’han produït 
aquests últims dies a la nostra demarcació. Amb talls de carreteres i amb actes que 
res tenen a veure amb el legítim dret a manifestació pacífic que té la ciutadania, 
només faltaria. I en la línia de Federació de Municipis, que ha emès un comunicat, 
doncs lamentant aquests fets, que ens sembla que és un mínim comú que podríem 
compartir tots, doncs ens hagués agradat, i en tot cas, ho fem des d’aquest grup, 
denunciar clarament aquests tipus de comportaments que trenquen la convivència, i 
donar tot el suport als Mossos d’Esquadra i a les forces de seguretat de l’estat que 
vetllen per garantir els drets de tota la ciutadania.  
El senyor President respon, bé, moltes gràcies, queda dit aquí, constarà en acta el 
seu comentari. I evidentment, jo només hi puc afegir que estic, i crec que tots, estem 
en contra precisament de qualsevol acte violent. Crec que els catalans sempre ens 
hem caracteritzat, i en aquest procés també, sempre de fer les coses, les sortides i 
les manifestacions, pacífiques. Ja no dic festives, però sí pacífiques i amb ordre, no? I 
aquest seria el desig, no només d’aquesta Presidència, crec que ho podem compartir 
tots plegats, que en aquest moment també la gent, legítimament, pot sortir al carrer, 
faltaria més, però la violència en tots els casos és sobrera. Per tant, moltíssimes 
gràcies. 
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El senyor president aixeca la sessió a dos quarts i quatre minuts de tres de la tarda el 
contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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