NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

127
Ple
Ordinària
7 de maig de 2019
12:30
ACTA

Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de
Girona
ASSISTENTS:
President
Vicepresident
Vicepresidenta
Diputats/diputades

Secretari general
Interventora
Diputats que s’excusen:

Miquel Noguer i Planas
Josep Fermí Santamaria i Molero
Maria Àngels Planas i Crous
Carlos Álvarez i González
Jordi Camps i Vicente
Josep Ma Corominas i Barnadas
Lluís Costabella i Portella
Jaume Dulsat i Rodríguez
Joaquim Felip i Gayolà
Josep Antoni Frias i Molina
Albert Gómez i Casas
Pere Maluquer i Ferrer
Josep Ma Bagot i Belfort
Josep Companys i Güell
Joan Estarriola i Vilardell
Joan Fàbrega i Solé
Joan Martí i Bonmatí
Pau Presas i Bertran
Josep Ma Rufí i Pagès
Consol Cantenys i Arbolí
Juli Fernández i Iruela
Victor Puga i López
Lluc Salellas i Vilar
Gisela Saladich i Parés
Jordi Batllori i Nouvilas
Núria Josa i Arbonés
Albert Piñeira i Brosel
Carles Salgas i Padrosa
Lluís Sais i Puigdemont

ORDRE DEL DIA
1.
Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
anterior, que va tenir lloc el dia 16 d’abril de 2019.
2.
Decrets corresponents al mes d’abril de 2019.
3.
Ratificació de les resolucions que ho requereixin
4.
Informació de la Presidència
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA
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5.

PLE127/000047/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG
3SC 2/2019 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2019 (Exp.
2019/4574)
6.
PLE127/000048/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; Serveis
generals i Patrimoni (009): Aprovació del conveni de col·laboració amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Figueres, en relació
amb el projecte de construcció de la via verda a l'entorn de la carretera C-31
entre Vilamalla i Figueres. (Exp. 2019/4569)
7.
PLE127/000044/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Promoció Econòmica (015): Aprovació inicial de les bases reguladores i la
convocatòria, de l'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE) 2020-2023 (Exp. 2019/4470)
8.
PLE127/000045/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Promoció Econòmica (015): Aprovació inicial de les bases reguladores de
subvencions per fomentar l'actualització dels censos d'empreses als polígons
d'activitat econòmica de la demarcació de Girona. (Exp. 2019/3469)
9.
PLE127/000046/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions
comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de
pagament. (Exp. 2019/4625)
10. PLE127/000049/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres. (Exp.
2019/4674)
11. PLE127/000050/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
XALOC: Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de
l'organisme, i de la modificació de l'organigrama de XALOC amb motiu d'una
reestructuració organitzativa. (Exp. 2019/369)
12. PLE127/000051/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
XALOC: Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre l'Agència
Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i
Tarragona, per a l'alienació mitjançant subhasta de béns embargats. (Exp.
2019/4674)
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
13. PLE127/000030/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària
(013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Riudarenes per a la
cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GIV-5514, a l'Esparra. (Exp.
2018/8210)
14. PLE127/000029/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària
(013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament d'Albanyà per a la cessió
a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GI-511, de Terrades a Albanyà.
(Exp. 2019/3433)
15. PLE127/000031/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària
(013): Aprovació inicial del projecte de Via verda paral·lela al condicionament de
la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs, tram entre Garrigàs i
Arenys d'Empordà. (Exp. 2019/1635)
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16.

PLE127/000036/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària
(013): Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres d'eixamplament de
diversos trams de la ctra. GIV-5241, a Batet de la Serra, i inici expedient
d'expropiació. (Exp. 2018/7052)
17. PLE127/000034/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària
(013): Aprovació inicial del projecte de condicionament d'un tram de la carretera
GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de
Madremanya, i aprovació de l'addenda de telecomunicacions. (Exp. 2018/7807)
18. PLE127/000032/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei
programes europeus (029): Modificació del cofinançament de les operacions
dels ajuntaments i altres entitats, aprovats per la Generalitat de Catalunya,
dintre la convocatòria dels PECT. (Exp. 2016/1483)
JUNTA DE PORTAVEUS
19. PLE127/000003/2019-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup de la
CUP sobre l'organització territorial de Catalunya. (Exp. 2019/4674)
20. MOCIONS D’URGÈNCIA
21. PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.

Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària anterior del dia 16 d’abril de 2019.

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 16 d’abril
de 2019, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores diputades.
2.

Decrets corresponents al mes d’abril de 2019.

S’informa dels decrets corresponents al mes d’abril de 2019 numerats del núm. 839
al núm. 1148.
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta que en aquest últim ple
ordinari que farem en aquesta legislatura i, per no fallar en la tradició d’aquest grup,
preguntarem sobre els decrets per última vegada. Seran tres preguntes, dues sobre
decrets concrets i una per exposar una vegada més, i si us sembla començo per
aquesta, una reflexió que fem arribar en aquest equip de govern, essent l’últim ple
que preguntem sobre decrets. I és que malauradament, acabem aquesta legislatura
sense que els diputats puguem entrar directament als decrets i a les resolucions
abans d’un plenari per saber-ne exactament el seu contingut. És a dir, només sabem
el titular i, en tot cas, hem de requerir posteriorment la informació concreta.
Actualment, una vicepresidenta de la Diputació és també tinenta d’alcalde de
l’Ajuntament de Girona i sabrà perfectament que allà la transparència funciona una
mica més i els regidors tenim accés als decrets tan bon punt són penjats en el seu
conjunt. Lamentem que vostè, sent en aquest govern no hagi aconseguit fer allò que
si ha aconseguit fer a l’Ajuntament de Girona. Feta aquesta reflexió, que ens
agradaria que el president pogués donar resposta, dues preguntes concretes: la
primera és que hem pogut veure dos decrets. Un pel que fa a l’atorgament de 5.000
euros a la Banyoles Televisió per publicitat institucional i un altre contracte d’un
contracte amb ràdio Olot per 625 falques per distintes campanyes de publicitat
institucional, que s’aproven just ara, abans que s’acabi la legislatura. I la pregunta és
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senzilla: si podrien concretar exactament per a quins espots de publicitat institucional
fem aquests contractes en aquests mitjans de comunicació, i en segon lloc si totes les
ràdios i mitjans locals tindran en els propers dies un contracte d’aquest tipus, com
hem pogut veure en el cas de ràdio Olot i la Banyoles Televisió? Entenem que si la
política es tracta de contractar publicitat en dos mitjans locals, ho serà per tots els
mitjans locals que existeixen en els municipis de les comarques gironines. I la segona
pregunta és al voltant del decret 985 de licitació d’un contracte privat de patrocini
publicitari amb el Girona Fútbol Club per valor de 520.000 euros per als propers tres
anys. Repeteixo la xifra: 520.000 euros públics destinats al patrocini d’un club
esportiu, més enllà que entenc que en defensaran la decisió, perquè sinó no
haguessin signat el decret, la pregunta és senzilla, ja que no hem pogut accedir en
aquest decret: si hi ha algun tipus de clàusula en cas que aquest equip no continuï a
primera divisió en els propers anys. O si mantindrem la publicitat al mateix nivell
independentment de la divisió en que jugui.
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i respon, bé, gràcies. A la primera,
que m’ha fet una reflexió, no sé si se l’he de contestar, en tot cas li puc contestar amb
una altra reflexió, perquè una reflexió no s’espera que es contesti. Una reflexió
l’entenc, vostè fa una reflexió, queda dita la reflexió, jo entenc que no hi ha d’haver
cap mena de problema i de fet jo entenia que els decrets es poden consultar en la
seva totalitat, no només el títol. Per tant, això queda així. Parlarem amb el senyor
secretari a fi i efecte que ha de ser de manera que la gent pugui veure tot el contingut
del decret a la documentació del decret. Aquest és un tema en el qual la meva reflexió
no ha de ser massa profunda, sinó que ha de ser que sigui consultable. Bé, nosaltres
a tots els mitjans locals, siguin televisions,... Vostè té una norma que mira sempre els
de Banyoles, els d’Olot i els d’algun altre lloc. I en canvi... (en surten molts de decrets,
potser n’hi ha 300 en aquest plenari). I a vegades els ajuntaments, per exemple
moltes vegades ha sigut el de Banyoles o el d’Olot, ja que és al final de la legislatura, i
deixi’m dir que hi ha decrets en aquí que són de municipis governats per la CUP i
amb aquests no ha preguntat mai, ni vostè ni ningú, però que també els atenem. El
que sí que és cert és que tots els mitjans de comunicació locals, escrits i televisió,
tenen sempre ajut d’aquesta casa. No que als altres se’ls haurà de fer, probablement
n’hi hagi, (vostè no sé si s’ha donat compte o no) que ja se’ls hi hagi donat
anteriorment o posteriorment. Per tant, tots els mitjans, tots els mitjans locals sempre
aquesta casa hi col·labora. En l’àrea de comunicació, el senyor Josep Maria
Amargant li podrà informar exactament del detall, si cal, de què és cada cosa. Però
nosaltres tenim per norma col·laborar precisament amb tots els mitjans locals:
Televisió d’Olot, Televisió de Banyoles, Televisió del Ripollès, Televisió de Girona i
les que siguin. A l’Empordà, les ràdios locals; totes. Vull dir que per tant al llarg de
l’any, quan fem el tancament, si vostè s’ho mira segur que hi ha hagut cada any, no
aquest any, cada any hi ha hagut doncs diferents ajuts a tots els mitjans locals. Jo
crec que no hi ha cap excepció que no se li hagi pogut donar, en aquest sentit, no?
Per tant, escolti, això tindrà el contingut que tindrà, que jo no li podré dir exactament
quin és, però que és la política de la casa de fa molts anys és sempre col·laborar amb
els mitjans de comunicació locals, siguin ràdios, siguin televisions o sigui premsa
escrita, setmanaris o el que calgui. Per tant, això s’emmarca en aquest. El tema del
Girona Futbol Club, senzillament és una renovació del contracte de patrocini, que ja té
vigent fins a finals d’aquesta temporada, com que arriba a la seva finalització,
senzillament, com a exercici de normalitat, es renova. És a dir, hi ha un contracte, hi
ha el mateix club, té la mateixa finalitat el contracte, es renova. I aquest contracte no
és que ara ens l’inventem. Ja hi era. I aquest contracte tampoc és que ara ens
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inventem les quantitats, perquè són idènticament les mateixes que hi havia fins ara. I
tampoc ens inventarem si hi ha una clàusula en el cas que el Girona es mantingués a
primera divisió, perquè també hi és al d’ara, que són la meitat. És a dir, si està a
primera divisió, són aquests 260.000 euros per temporada de contracte, IVA inclòs, i
si no estès a la primera divisió, com ho té ara, 130.000 euros, IVA inclòs. Exactament,
exactament, exactament el mateix que ara. El que passa que a 30 de juny, que és el
final d’aquesta temporada, la setmana d’aquí a 15 dies acaba, i senzillament el que el
Girona ens ha demanat és: Escolta, podem renovar. I aquest president, i aquest
govern, el que ha decidit és renovar amb les mateixes circumstàncies que hi ha hagut
fins ara. I, per tant, no posarem cap clàusula de segona divisió, per ara, sinó que ja hi
era des que varen pujar a primera divisió, amb la possibilitat aquesta de mantenir
primera i segona divisió. Per tant, és una renovació d’aquest contracte.
El diputat senyor Salellas intervé i manifesta, li agraeixo la seva resposta, senyor
president. Només per aclarir, nosaltres hi estem d’acord que hi hagi una col·laboració
amb el club de futbol, i no ho posem en qüestió. Simplement crec que quan diu
«normalitat, renovem», el que vull que consti és que és una decisió política, renovar o
no, un contracte. Escoltant la seva explicació que és «com que s’ha fet sempre, s’ha
de fer sempre». I en tot cas les condicions vostès les podrien haver, o incrementat
l’aportació, la podrien haver disminuït, és una decisió política. I a mi em sembla que la
seva explicació algú que ho escolti des de fora es pot pensar que això és una qüestió
gairebé que surt de la natura, que això va així. I jo el que vull dir és que és una
decisió política. Vostès aposten per mantenir evidentment la mateixa decisió política
que van decidir vostès mateixos dos anys abans, vostès mateixos. Vull dir, vostès el
que fan és seguir la seva política. No normalitat, no, la seva política. El concepte
«normalitat» i «política de govern» són dos conceptes diferents.
El president senyor Miquel Noguer respon, bé, hi ha el concepte de «normalitat», però
probablement sigui diferent també, no? És a dir, des del meu punt de vista, i del punt
de vista del govern, i probablement d’algú més que el govern, sigui que si tenim un
equip a primera divisió, a segona divisió, igual que en el basquet, etc., doncs que
pugui tenir si és professional un contracte de serveis, no una subvenció, i si els equips
no són professionals tenen un ajut en funció de les categories, i això està estipulat a
la Diputació, des de fa molts anys, no des d’aquest govern, des de fa més anys, que
està estipulat. Bé, evidentment, jo li dic dintre de la normalitat perquè sembla que s’ha
decidit una normalitat d’aquesta institució que hi hagi uns paràmetres clars i que
tinguin les característiques d’on s’està a cada moment. És evident que aquest govern
el que creu és que s’ha de continuar amb la mateixa línia de patrocini, posant-hi
aquestes clàusules de salvaguarda, que no ens inventem ara amb els resultats d’ara
sinó que ja hi són des de fa dos anys enrere. Molt bé, moltes gràcies, alguna cosa
més? per tant entenem que hem donat compte.
3.

Ratificació de les resolucions que ho requereixin.

No n’hi ha
4.

Informació de la Presidència.

El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent:
Assistència a actes representatius:
• A Vilatenim, a la inauguració oficial del torneig MIC 2019.
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•
•
•

A Girona, a l’esmorzar literari de Sant Jordi 2019.
A Torroella de Montgrí, a la cloenda de la VII Trobada de la Comunitat de
Regants de Catalunya.
A Santa Coloma de Farners, a l’acte commemoratiu del 40è aniversari dels
Ajuntaments Democràtics.

Visites:
• Amb l’Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident del Govern de la Generalitat i
conseller d’Economia i Hisenda, a Diputació de Girona.
• Al despatx de presidència amb els alcaldes de Montagut i Oix i Aiguaviva,
• A l’Ajuntament de Girona, amb l’alcaldessa Il·lma. Sra. Marta Madrenas.
• Entitats i particulars: 17.
Reunions de treball:
• Juntes de Govern.
• Junta de Portaveus i Presidents de Grup.
• Rodes de Premsa: Presentació del Torneig MIC 2019, presentació del Festival
Internacional del Circ Elefant d’Or.
• Mitjans de comunicació: Diari de Girona.
Expressem el nostre condol més sentit pel traspàs de la senyora Amparo Crous, mare
de la vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas, i pel traspàs de Josep Maria Fina
Serrano, fill del senyor Josep Maria Fina Segura, treballador de la corporació
recentment jubilat.
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA
5.

PLE127/000047/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit
DG 3SC 2/2019 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2019
(Exp. 2019/4574)

“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 2/2019 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 de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina
favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2019 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2019, segons el detall
següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Org.
500
520

APLICACIÓ
Prog
Eco.
3340
48002
3410
76200

APLICACIÓ
207 87000

DESCRIPCIÓ

IMPORT

A la Fundació Casa de Cultura de Girona
Projectes d’interés especial a ajuntaments Servei d’Esports
TOTAL

75.049,98
140.000,00
215.049,98

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL

IMPORT
215.049,98
215.049,98

SEGON. Exposar al públic l’expedient de suplement de crèdit aprovat inicialment en
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
del període d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART. Publicar, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”
El president senyor Miquel Noguer manifesta que comencem amb els assumptes de
les comissions informatives. La primera és la Comissió de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda, que seria l’aprovació inicial de l’expedient del suplement de
crèdit de la Diputació de Girona 2/2019 del pressupost de l’exercici 2019. Té la
paraula la vicepresidenta, la senyora Maria Àngels Planas.
La vicepresidenta tercera senyora Planas intervé i comenta que el que portem aquí,
com ha dit el president, és aprovar inicialment l’expedient del suplement de crèdit
simplement amb el que suplementem les partides a la fundació Casa de Cultura de
Girona i el projecte d’interès especial dels ajuntaments de servei d’esports per a les
millores d’equipaments esportius als ajuntaments. La quantia per la Fundació Casa de
Cultura és de 7.549,98 euros i el projecte per al servei d’Esports als ajuntaments és
de 140.000 euros, i el suplement anirà a càrrec de romanent de tresoreria per a
despeses generals. Moltes gràcies.
S’APROVA per unanimitat.
6.

PLE127/000048/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Serveis generals i Patrimoni (009): Aprovació del conveni de col·laboració
amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Figueres,
en relació amb el projecte de construcció de la via verda a l'entorn de la
carretera C-31 entre Vilamalla i Figueres. (Exp. 2019/4569)

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

7

“El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, mitjançant l’empresa
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, està impulsant el projecte
constructiu “Millora local. Via verda a l’entorn de la carretera C-31, del PK 0+750 de la
GIV-6228 (el Pont del príncep) al PK 1+250 de la carretera GIV-6211 (connexió amb
l’itinerari del riu Manol). Tram: Vilamalla-Figueres”.
Aquest Projecte constitueix una primera fase del projecte global de nova via ciclista
Verges - Viladamat – Vilamalla – Figueres i té per objecte la construcció del tram que
permetrà la connexió dels nuclis urbans de Vilamalla i Figueres, amb una longitud de
4,9 km i una amplada de 3 m llevat d’en seccions puntuals.
S’han mantingut converses en ordre a que, un cop executades les obres del projecte
esmentat a l’antecedent anterior, la nova via ciclista sigui de titularitat dels
ajuntaments de Figueres i Vilamalla, respectivament, en els trams que discorren dins
el seu terme municipal, i de la Diputació de Girona, en el tram intermedi situat al
perímetre del terme municipal del Far d’Empordà, a la confluència amb els termes
municipals de Vilamalla, Figueres, Santa Llogaia d’Àlguema i Vilafant, tal com figura a
l’annex de titularitats i catàlegs del projecte i, en conseqüència, a partir d’aquell
moment els correspondrà acomplir-ne la gestió, manteniment i conservació.
L’Ajuntament de Vilamalla, mitjançant un conveni previ, ja ha convingut amb la
Generalitat de Catalunya la recepció de la titularitat de les obres, un cop finalitzades, i
la seva posterior gestió i manteniment, en el tram que transcorre pel seu terme
municipal.
La proposta de conveni de col·laboració té per objecte formalitzar les cessions
respectives, a l’Ajuntament de Figueres i a la Diputació de Girona, de diversos trams
de l’esmentada via ciclista. Es tracta d'un supòsit d'adquisició de béns per cessió
interadministrativa, previst a l’article 206 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i a l'article 29 del Reglament de Patrimoni dels ens locals (RP), que no està
subjecte a cap restricció especial, però cal entendre necessària la seva acceptació
expressa, que correspon al Ple de la Diputació.
Ateses les característiques del bé que s’adquireix, la gestió de la via ciclista, que
comporta el seu manteniment i conservació, serà encomanada per la Diputació al
Consorci de les Vies Verdes, que assumirà també la gestió del risc d’inundació en cas
de previsió d’aiguats, en el creuament de la llera del riu Manol, d’acord amb les
directrius que Protecció Civil fixa per aquests casos.
Vist l’informe del Servei de Serveis generals i Patrimoni de la Secretaria General.
Atesos els antecedents, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la corporació la
proposta d’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la Diputació, Ajuntament
de Figueres i Departament de Territori i Sostenibilitat en relació al projecte de
construcció d’una via verda entre Vilamalla i Figueres, amb el següent tenor literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

DE

CATALUNYA,

MITJANÇANT

EL

DEPARTAMENT

DE

TERRITORI
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SOSTENIBILITAT, L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA,
EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA VIA VERDA A
L’ENTORN DE LA CARRETERA C-31, ENTRE VILAMALLA I FIGUERES
Barcelona, XXXXXXXXXX
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
representat pel senyor Isidre Gavín i Valls, secretari d’Infraestructures i Mobilitat.
D’altra part, l’Ajuntament de Figueres, representat pel seu Alcalde, senyor Jordi
Masquef i Creus, assistit de la Sra. ---------------------, Secretària de l’Ajuntament, que
actua com a fedatària d’acord amb el que disposa l’article 3.2 i del Reial decret
128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional.
I de l’altra, la Diputació de Girona, representada pel seu President , senyor Miquel
Noguer i Planas, assistit del Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari
d’acord amb el que disposa l’article 3.2 i del Reial decret 128/2018, pel qual es regula
el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional
ACTUEN
El primer, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
en ús de les atribucions que té conferides en virtut del seu nomenament pel Decret
146/2018, de 8 de juliol, i per delegació de competències de la persona titular del
Departament de Territori i Sostenibilitat en diversos òrgans del Departament.
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Figueres, en ús de les
atribucions que li confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, facultat per
aquest acte per Acord del Ple municipal/ de la Junta de Govern local de data.........
El tercer, en nom i representació de la Diputació de Girona, en ús de les atribucions
que li confereix en ús de les atribucions que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 90.3 del Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, facultat per aquest acte per acord del Ple de la Diputació de data .........
Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per subscriure aquest Conveni de
col·laboració i
MANIFESTEN
I.- El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’empresa Infraestructures de
la Generalitat de Catalunya, SAU, està impulsant el projecte constructiu “Millora local.
Via verda a l’entorn de la carretera C-31, del PK 0+750 de la GIV-6228 (el Pont del
príncep) al PK 1+250 de la carretera GIV-6211 (connexió amb l’itinerari del riu Manol).
Tram: Vilamalla-Figueres”, amb clau XG-10021-3, que inclou un annex d’actualització
amb clau XG-10021-3-AA.
Aquest Projecte constitueix una primera fase del projecte global de nova via ciclista
Verges- Viladamat – Vilamalla – Figueres i té per objecte la construcció del tram que
permetrà la connexió dels nuclis urbans de Vilamalla i Figueres, amb una longitud de
4,9 km i una amplada de 3 m llevat d’en seccions puntuals.
II.- Que, un cop executades les obres del projecte esmentat a l’antecedent anterior, la
nova via ciclista serà de titularitat dels ajuntaments de Figueres i Vilamalla,
respectivament, en els trams que discorren dins el seu terme municipal, i de la
Diputació de Girona, en el tram intermedi situat al perímetre del terme municipal del
Far d’Empordà, a la confluència amb els termes municipals de Vilamalla, Figueres,
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Santa Llogaia d’Àlguema i Vilafant, tal com figura a l’annex de titularitats i catàlegs del
projecte i, en conseqüència, a partir d’aquell moment els correspondrà acomplir-ne la
gestió, manteniment i conservació.
III.- Que la via ciclista creua mitjançant un gual la llera del Riu Manol. Per aquesta raó,
i d’acord amb les prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua, el projecte
constructiu inclou la senyalització de perill d’inundació i perill de caigudes en aquest
tram. En fase d’explotació, correspondrà a la Diputació de Girona i a l’Ajuntament de
Figueres assumir la gestió del risc d’inundació en cas de previsió d’aiguats, d’acord
amb les directrius que Protecció Civil fixa per aquests casos.
IV.- Que l’Ajuntament de Vilamalla, mitjançant un conveni previ, ja ha convingut amb
la Generalitat de Catalunya la recepció de la titularitat de les obres, un cop
finalitzades, i la seva posterior gestió i manteniment, en el tram que transcorre pel seu
terme municipal.
V.- I, per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, les parts
subscriuen aquest conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni consisteix en les següents actuacions:
•La cessió a l’Ajuntament de Figueres i a la Diputació de Girona de la titularitat de la
via ciclista i de les obres del projecte “Millora local. Via verda a l’entorn de la
carretera C-31, del PK 0+750 de la GIV-6228 (el Pont del príncep) al PK 1+250 de la
carretera GIV-6211 (connexió amb l’itinerari del riu Manol). Tram: Vilamalla-Figueres”,
amb clau XG-10021.3, que transcorren pel seu terme municipal, en el primer cas, i les
del tram intermedi situat al perímetre del terme municipal del Far d’Empordà, en el
segon cas, mitjançant la corresponent acta de lliurament, que es farà efectiva un cop
finalitzades les obres.
•El compromís de l’Ajuntament de Figueres i de la Diputació de Girona a fer-se’n
càrrec del correcte manteniment, conservació i gestió dels respectius trams, i en
particular, de gestionar el risc d’inundació de la via ciclista al pas pel gual del riu
Manol en cas de previsió d’aiguats, d’acord amb les directrius de Protecció Civil. La
Diputació de Girona realitzarà aquestes actuacions a través del Consorci de les Vies
Verdes.
Segona.- Cessió de la titularitat a l’Ajuntament de Figueres i a la Diputació de Girona
de la via ciclista i de les obres executades.
L’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona s’obliguen a acceptar la cessió de
la titularitat de la via ciclista i de les obres executades en el projecte “Millora local. Via
verda a l’entorn de la carretera C-31, del PK 0+750 de la GIV-6228 (el Pont del
príncep) al PK 1+250 de la carretera GIV-6211 (connexió amb l’itinerari del riu Manol).
Tram: Vilamalla-Figueres”, amb clau XG-10021.3, en els trams que transcorren pel
seu terme municipal, en el primer cas, les del tram intermedi situat al perímetre del
terme municipal del Far d’Empordà, en el segon cas, mitjançant la corresponent acta
de lliurament, que es farà efectiva un cop finalitzades les obres.
Tercera.- Manteniment i gestió de la via ciclista
L’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona s’obliguen, un cop rebuda la
titularitat de la via ciclista, a fer-se’n càrrec del correcte manteniment, conservació i
gestió dels respectius trams.
L’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona s’obliguen, a més a més, a la gestió
del risc d’inundació de la via ciclista al pas pel gual del riu Manol en cas de previsió
d’aiguats, d’acord amb les directrius de Protecció Civil.
Quarta.- Comissió de seguiment
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Per tal de resoldre les incidències que es puguin plantejar en relació amb l’execució
del present conveni de col·laboració, les parts acorden crear una comissió de
seguiment que té com a funció principal avaluar el grau d’assoliment dels objectius i
l’execució de les obligacions i actuacions assumits per les parts. Aquesta comissió
estarà integrada pels membres següents: dos representants del Departament de
Territori i Sostenibilitat, un representant de l’Ajuntament de Figueres i un representant
de la Diputació de Girona. El seu funcionament es regeix per les previsions
establertes en el règim jurídic dels òrgans col·legiats descrit en el Capítol II del Títol I
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i pels preceptes de caràcter bàsic inclosos en
la subsecció 1a de la Secció 3a del Capítol II del Títol preliminar de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Així mateix, aquesta comissió de seguiment tindrà com a objectiu proposar la
resolució de les qüestions incidentals i procedimentals que puguin sorgir en la seva
aplicació.
Cinquena.- Vigència
El present conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i
mentre subsisteixin les actuacions que constitueixen el seu objecte.
En cas que aquestes actuacions no s’haguessin realitzat en el termini de 4 anys
comptats a partir de la data de signatura del conveni, les parts podran, en qualsevol
moment abans de la finalització d’aquest termini, acordar unànimement la seva
pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.
Sisena.- Causes de resolució
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció
anticipada d’aquest conveni les que es detallen a continuació:
a) La resolució acordada de comú acord entre les parts que l’han subscrit.
b) El compliment de llur objecte.
c) L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions contretes en les
clàusules segona, tercera i quarta, amb el requeriment previ previst en l’article 51.2.c)
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Setena.- Jurisdicció
Les parts intentaran resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en
l’execució i interpretació d’aquest conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si
escau, a la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Vuitena.- Publicitat
Aquest conveni es publicarà íntegrament en els respectius Portals de Transparència
de les institucions signatàries, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i al Diari
Oficial de la Generalitat (DOGC).
El Secretari d’Infraestructures i Mobilitat
L’alcalde de Figueres
El president de la Diputació de Girona”
SEGON.- Facultar al President de la Diputació per a la signatura del conveni i dels
documents que siguin necessaris per al desplegament del present acord.”
El senyor president comenta que passaríem al punt següent, que és l’aprovació del
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres en relació al projecte de la
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construcció de la via verda a l’entorn de la carretera C-31 entre Vilamalla i Figueres.
La vicepresidenta senyora Planas té la paraula.
La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas manifesta que l’objecte
d’aquest conveni que ha esmentat el president consisteix en la cessió a l’Ajuntament
de Figueres i a la Diputació de la titularitat de la via ciclista i de les obres del projecte
de la millora local, el compromís de l’Ajuntament de Figueres i de la Diputació de
Girona és fer-se encàrrec del correcte manteniment i conservació de la gestió dels
respectius trams i per tant el que portem avui és l’aprovació d’aquest conveni.
S’APROVA per unanimitat.
7.

PLE127/000044/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Promoció Econòmica (015): Aprovació inicial de les bases reguladores i la
convocatòria, de l'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE) 2020-2023 (Exp. 2019/4470)

“Antecedents
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 24 de gener de 2017, té com a base
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona,
atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la
Diputació de Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts està inclosa en el títol II
del Pla esmentat.
L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
Tant el contingut com la tramitació de les bases reguladores i la convocatòria de
l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2020-2023
que es transcriuen en aquest informe s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
L’òrgan competent per aprovar les bases esmentades és el Ple de la Diputació.
L’expedient no té contingut econòmic i no està subjecte a fiscalització.
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
proposta d’acord següent:
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Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’adhesió a la
Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2020-2023, que es
transcriuen literalment a continuació:
“Bases específiques reguladores de l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica (XSLPE) 2020-2023
La Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció Econòmica, té com a línia
d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de
l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis de la
demarcació de Girona dins del marc jurídic següent:
–Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978.
–Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per llei orgànica el 19 de juliol de
2006.
–Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
–Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFEL).
–Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
–Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
–Reglament orgànic de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació el
16 de juliol de 1985.
–Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
–Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Atès que la Diputació de Girona va impulsar la XSLPE l’any 2009 i que aquest marc
de treball ha tingut continuïtat en els períodes 2009-2011, 2012-2015 i 2016-2019,
s’ha considerat la conveniència de renovar-la i potenciar-la per millorar la capacitació
dels municipis i de les comarques en la realització de polítiques locals de promoció
econòmica.
A aquest efecte, el centre gestor de Promoció Econòmica ha elaborat les Bases
reguladores per a l’adhesió a la XSLPE.
1. Definició de l’objecte
La Diputació de Girona, atesa l’experiència positiva dels darrers exercicis, vol renovar
i potenciar la XSLPE per donar continuïtat al treball endegat.
Les polítiques futures de promoció econòmica / desenvolupament econòmic local de
la Diputació de Girona s’implementaran en el marc de la XSLPE.
La XSLPE es constitueix com un espai de treball tot aprofitant les sinergies i
complementarietats de les entitats amb els objectius següents:
• Elaborar un mapa de recursos del territori, amb la posada en comú de les accions
que es desenvolupen en aquesta matèria a les comarques de Girona.
• Treballar en xarxa amb les entitats de promoció econòmica de la demarcació de
Girona.
• Fomentar les activitats formatives en diferents àmbits adreçades al personal
tècnic que assumeix responsabilitats en relació amb aquestes àrees.
• Coordinar els serveis locals de promoció econòmica del territori.
• Donar suport per a la prospecció de les necessitats de les empreses de les
comarques gironines.
• Dissenyar, consensuar i aplicar una metodologia comuna.
• Donar suport als grups de treball que sorgeixin en el marc de col·laboració:
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–Teixit productiu
–Mercat de treball
–Sector comercial
–Altres grups de treball emmarcats en la promoció econòmica / desenvolupament
local
•Oferir aplicacions informàtiques i portals web com el portal Formació en xarxa i el
web de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial, entre d’altres, a fi
d’optimitzar les complementarietats i les sinergies de les entitats.
Amb l’adhesió a la XSLPE s’expliciten alguns aspectes essencials del
funcionament de les aplicacions i portals allotjats al servidor de la Diputació de
Girona que les entitats adherides validen en el moment de fer la sol·licitud
d’adhesió:
– El procés d’alta, baixa o modificació de les dades d’usuaris, al programari o
portals web d’ús tècnic de la Diputació de Girona, s’ha d’iniciar a petició de l’entitat
mitjançant els formularis específics habilitats.
– Les claus d’accés (nom d’usuari i paraula de pas) al programari o portals web
d’ús tècnic de la Diputació de Girona són personals i intransferibles.
– L’entitat sol·licitant es fa responsable dels continguts que incorpora al
programari o portals web d’ús tècnic de la Diputació de Girona. Com a titular del
lloc web i del domini, la Diputació de Girona col·labora en la seva difusió però no
verifica la qualitat o la validesa dels continguts. No obstant això, en el cas que
observi errors o irregularitats, es posarà en contacte amb l’entitat en qüestió.
2. Destinataris
Poden presentar-se a la convocatòria objecte d’aquestes bases:
a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona.
b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona.
c) Les entitats que tinguin delegada la promoció econòmica dels ajuntaments o
consells comarcals de la demarcació de Girona. En aquest cas caldrà un
certificat de la secretaria de l’ajuntament o consell comarcal que acrediti que
tenen delegada la promoció econòmica.
3. Requisits
En el moment de presentar la sol·licitud, els ens participants en la convocatòria han
d’acreditar el compliment dels requisits següents:
a) Disposar d’un/a responsable polític que tingui atribucions en matèria de
promoció econòmica / desenvolupament econòmic local.
b) Disposar d’un treballador/a de perfil tècnic adscrit a una unitat organitzativa
singularitzada en l’àmbit de la promoció econòmica / desenvolupament econòmic
local. S’accepta personal funcionari del grup A1 i A2 o bé de categoria equivalent en
personal laboral. El vincle del treballador/a amb l’entitat podrà ser de caràcter
permanent (funcionari de carrera, personal laboral indefinit) o de caràcter no
permanent (funcionari interí, personal laboral temporal). S’acceptarà que aquest
personal sigui compartit amb altres àrees de la mateixa entitat i a temps parcial però
no s’acceptarà el personal administratiu amb funcions de tècnic.
c) Tenir configurada i identificada una partida pressupostària pròpia del Servei de
Promoció Econòmica.
Per acreditar aquests requisits, cal presentar el formulari de sol·licitud normalitzat
degudament signat pel secretari/ària, en el qual han de quedar recollits els punts
següents:
a)Nom de la persona amb la responsabilitat política de Servei de Promoció
Econòmica / Desenvolupament Local;
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b)Nom del/de la responsable tècnic del Servei de Promoció Econòmica;
c)Partida/es pressupostària/es pròpia/es del Servei de Promoció Econòmica.
4. Procediment de presentació de sol·licituds d’adhesió a la XSLPE
Les sol·licituds d’adhesió s’han de presentar dins el termini establert mitjançant el
model normalitzat publicat amb la convocatòria i disponible al web de la Diputació de
Girona (www.ddgi.cat).
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment pel
secretari/ària de l’entitat. Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica
acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la seu electrònica.
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i de les
obligacions que s’hi estableixen.
5. Instrucció de l’expedient
La instrucció i l’ordenació de l’expedient previstes en aquestes bases corresponen al
centre gestor de Promoció Econòmica. Les actuacions d’instrucció comprenen la
comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició d’entitat adherida
que estableixen aquestes bases.
La proposta de resolució correspon al Servei de Promoció Econòmica de la Diputació
de Girona i s’elevarà, a títol de proposta, al president de la Diputació de Girona, que
resoldrà les sol·licituds. La resolució serà notificada a les entitats locals peticionàries.
En cas que l’entitat local no compleixi els requisits d’adhesió establerts en aquestes
bases, la Presidència de la Diputació emetrà una resolució motivada en què denegarà
la sol·licitud.
6. Obligacions del beneficiari
–Les entitats adherides a la XSLPE han de comunicar al centre gestor de
Promoció Econòmica de la Diputació de Girona els canvis que es produeixin
en el compliment dels requisits de la base 3 així com la baixa voluntària quan
s’escaigui.
–L’entitat adherida es compromet a lliurar al Servei de Promoció Econòmica, quan
se li demani, les dades oficials del servei necessàries per al funcionament de
la XSLPE.
–Les entitats adherides han de garantir la participació dels responsables tècnics
en les reunions de treball de la XSLPE.
7. Vigència
Aquestes bases entraran en vigor a partir de la data de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i tindran vigència fins al 31 de desembre de 2023.
Pot disposar-se’n la suspensió, modificació o derogació en el supòsit que es
modifiquin o finalitzin els programes i accions de suport que promou, en els termes
que estableixi l’òrgan competent per decidir-ho.
L’adhesió de l’entitat a la XSLPE té vigència fins al 31 de desembre de 2023 sempre
que l’entitat compleixi els requisits mínims durant aquest període.
Són causes de resolució anticipada de l’adhesió:
–L’acord mutu de les parts.
–La impossibilitat sobrevinguda, legal o material.
–L’incompliment greu i manifest de les bases o de la convocatòria per part de l’ens
participant.
8. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
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actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
Disposició addicional única
Aquestes bases deroguen les bases específiques reguladores de l’adhesió a la Xarxa
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2016-2019, aprovades pel Ple de
la Diputació de Girona en la sessió del dia 15 de desembre de 2015.
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.”
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. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de
sol·licituds, amb plena submissió a les Bases esmentades al punt primer d’aquest
Acord. Els efectes jurídics de la convocatòria queden condicionats i supeditats a
l’aprovació definitiva per l’òrgan competent de les bases reguladores de l’adhesió a la
XSLPE. La convocatòria es transcriu literalment a continuació:
“Convocatòria per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE) 2020-2023
1. Objecte i finalitat
La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció Econòmica, té com a línies
d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de
l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu
àmbit territorial.
Atesa l’experiència positiva dels darrers exercicis, la Diputació de Girona vol
consolidar i potenciar la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica per millorar
la capacitació dels municipis i de les comarques en la realització de polítiques locals
de promoció econòmica.
A aquest efecte, el Servei de Promoció Econòmica ha elaborat la convocatòria per a
l’adhesió a la XSLPE.
2. Destinataris
Poden presentar-se a la convocatòria objecte d’aquestes bases:
a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona.
b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona.
c) Les entitats que tinguin delegada la promoció econòmica dels ajuntaments o
consells comarcals de la demarcació de Girona. En aquest cas caldrà un certificat de
secretaria de l’ajuntament o consell comarcal que acrediti que tenen delegada la
promoció econòmica.
3. Requisits i documentació a presentar
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En el moment de presentar la sol·licitud, els ens locals participants en la convocatòria
han d’acreditar el compliment dels requisits que estableixen les bases reguladores.
La sol·licitud d’adhesió a la XLSPE per al període 2020-2023 caldrà presentar-la amb
el formulari normalitzat annex, disponible al web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), en què s’accepten les condicions d’adhesió establertes a les bases i a
la convocatòria, amb els drets i obligacions que s’hi esmenten.
4. Termini de presentació
El termini de presentació començarà l’endemà de la data de publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i restarà obert fins a l’acabament del
període d’adhesió, en data 31 de desembre de 2023.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
5. Resolució i notificació
El departament de Promoció Econòmica elevarà, a mesura que es presentin les
sol·licituds, proposta de resolució al President de la Diputació que dictarà les
resolucions corresponents. Aquestes seran notificades a les entitats locals
peticionàries.
6. Règim de recursos
Contra la notificació de l’acord esmentat, les entitats locals poden interposar,
directament, recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu
de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació
de la resolució. Potestativament i amb caràcter previ, els interessats poden interposar
recurs de reposició en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la
notificació de la resolució.
7. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i en el BOPG.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.”
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i
perquè disposi que les bases i la convocatòria 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 senyor president comenta que passem al punt següent, de l’àrea de Promoció
Econòmica. Aprovació inicial de les bases reguladores, i la convocatòria d’adhesió a
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica. Té la paraula el diputat senyor
Josep Antoni Frías.
El diputat delegat de Promoció Econòmica senyor Josep Antoni Frias intervé i
manifesta, bé, com ja vam explicar a la informativa passada, estem parlant de
l’aprovació de les bases que regulen l’adhesió a la xarxa de promoció econòmica. En
aquest cas, són unes bases que les aprovem un com cada quatre anys. Per tant, per
començar l’inici del nou mandat proposem aprovar aquestes bases. Pràcticament no
hem patit cap cosa diferent al que hi havia fins ara.
S’APROVA per unanimitat.
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8.

PLE127/000045/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Promoció Econòmica (015): Aprovació inicial de les bases reguladores de
subvencions per fomentar l'actualització dels censos d'empreses als
polígons d'activitat econòmica de la demarcació de Girona. (Exp.
2019/3469)

“Antecedents
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 24 de gener de 2017, té com a base
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona,
atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la
Diputació de Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts està inclosa en el títol II
del Pla esmentat.
L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
L’òrgan competent per aprovar les bases esmentades és el Ple de la Diputació.
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per fomentar
l’actualització dels censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica de la
demarcació de Girona.
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
proposta d’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per
fomentar l’actualització dels censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica de
la demarcació de Girona, que es transcriuen literalment a continuació:
«Bases específiques reguladores de subvencions per fomentar l’actualització dels
censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona
1.Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
concedir subvencions de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona per
actualitzar el cens d’empreses de les zones delimitades pels polígons d’activitat
econòmica.
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Així mateix, aquesta subvenció fomenta la utilització del SITMUN (Sistema
d’Informació Territorial Municipal) com a eina per a l’actualització dels censos
d’empreses als polígons. Aquesta plataforma permet visualitzar de forma estructurada
i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a
tots els municipis de la demarcació de Girona.
El SITMUN conté la definició dels polígons i de les parcel·les edificades dels polígons
de la demarcació.
El Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona posa a disposició dels
ajuntaments aquesta informació, la delimitació territorial dels polígons industrials i la
informació de les parcel·les existents a la zona industrial (construïdes o no), de
manera que els ajuntaments tenen a la seva disposició el mapa d’empreses del
polígon del municipi.
La introducció de la informació de les parcel·les industrials es fa mitjançant una fitxa
integrada al SITMUN, la qual cosa permet complementar la informació existent per
qualsevol persona autoritzada per l’ajuntament. A l’annex d’aquestes bases hi consta
la fitxa model. Les dades introduïdes estaran disponibles per als ajuntaments en
format XLS i el mapa resultant quedarà a la seva disposició per actualitzar-lo i
publicar-lo.
2.Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència
competitiva i convocatòria pública, de manera que s’atendran les sol·licituds per
estricte ordre d’entrada, fins a exhaurir el crèdit total consignat en el període fixat en
la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern.
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 respon a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza
en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o
serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
Són subvencionables les despeses ordinàries de naturalesa corrent que siguin
necessàries per dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es
consideren conceptes subvencionables:
—Serveis professionals externs.
—La remuneració de personal tècnic contractat exclusivament per dur a terme
l’actuació sol·licitada.
Són despeses no subvencionables:
—Les despeses de personal propi i les actuacions derivades de l’actualització dels
censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica.
—Els programes, els projectes o els serveis prestats per entitats pertanyents al
sector públic, diferents de la sol·licitant, previstes per l’article 2 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Queden excloses
d’aquesta prohibició les cambres de comerç i les universitats.
—Els imports satisfets en concepte d’IVA que tinguin el caràcter de despeses
deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la
subvenció.
El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent.
4.Destinataris
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Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases els municipis que tenen
polígon industrial i que estan adherits a la Xarxa Local SITMUN - Girona promoguda
per la Diputació de Girona.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de
complir els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Queden exclosos d’aquestes bases els municipis que ja tinguin el cens d’empreses
introduït al SITMUN.
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions que es distribuiran entre els sol·licitants no pot superar
l’import del crèdit assignat en la convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin
específicament en cada convocatòria.
La quantia de cada subvenció dependrà de la puntuació obtinguda d’acord amb la
taula següent:

1
2
3
4
5

Puntuació
Tram
d’empreses
per Entitats
municipi
Més de 900 empreses
Ajuntaments 10
De 600 a 900 empreses
Ajuntaments 9
De 300 a 599 empreses
Ajuntaments 8
De 100 a 299
Ajuntaments 7
Menys de 100 empreses
Ajuntaments 6

Màxim
subvencionable
2.500 €
2.000 €
1.500 €
1.000 €
500 €

Font per al càlcul: SABI. Sistema de Análisis i Balances Ibéricos (26/01/2019)
La puntuació total que resulti de l’aplicació del barem de la taula determinarà un llista
de prelació que especificarà les entitats subvencionades, amb un import màxim de
2.500 € per entitat i el 75 % del pressupost elegible.
6.Criteris de valoració
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte i l’objectiu de la
convocatòria, i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi
adeqüin seran excloses per incompliment de requisits.
Les subvencions s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants amb més puntuació que
compleixin els requisits d’entitats beneficiàries d’aquestes bases. En el cas que es
produeixin empats en la puntuació, se seguirà l’estricte ordre d’entrada de les
sol·licituds, fins a exhaurir el crèdit pressupostari.
7.Procediment de presentació de les sol·licituds
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació en el moment de la publicació de la convocatòria.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Caldrà utilitzar els
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com
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a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.
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 sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord
amb els termes que preveu la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les
actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o
document amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des
del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
8.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en
aquestes bases corresponen al Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de
Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
—La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de
beneficiari establerts en aquestes bases.
—L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes bases.
—La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per
determinar la proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei de Promoció Econòmica, en vista de l’expedient i de l’informe de la
Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament,
la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció i
la quantia de la subvenció, així com la relació dels sol·licitants exclosos i la causa de
l’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres
següents:
a) President:
—El diputat de Promoció Econòmica o persona en qui delegui.
b) Vocals:
—La cap del Servei de Promoció Econòmica o la persona en qui delegui.
—Un tècnic/a de Promoció Econòmica o la persona en qui delegui.
La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
9.Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del president de la Diputació de
Girona, el qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament de
les subvencions.
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a
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la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari
renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent pot acordar concedir-la al sol·licitant o
sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia
s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.
D’acord amb l’article 63 del Reglament de la Llei general de subvencions, l’òrgan
concedent ha de comunicar aquesta opció a l’interessat perquè accedeixi a la
proposta de subvenció en el termini improrrogable de quinze dies. Una vegada
l’interessat hagi acceptat la proposta, l’òrgan administratiu dictarà l’acte de concessió i
el notificarà.
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
El president de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim
de sis mesos a comptar des de l’acabament del període de presentació de les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
10.Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
11.Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat,
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar
la documentació següent:
—Document de les dades introduïdes (descarregable mitjançant el SITMUN).
—Document normalitzat del compte justificatiu
La documentació justificativa s’ha d’agrupar en arxius de format PDF de 10 MB com
a màxim seguint uns criteris de similitud: certificats, fotografies (cal especificar-ne la
resolució), memòries, etc. Cada justificació pot contenir un màxim de deu arxius.
S’hauran d’utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als
creditors corresponents.
La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les
actuacions objecte de la subvenció.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de
desviació.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que
calguin, 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 l’import de la
despesa subvencionable.
11.2 Termini
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El termini per justificar les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria
corresponent.
No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació
de la subvenció.
12.Pagament
El pagament de la subvenció es tramitarà amb un informe previ favorable de la
persona responsable del Servei de Promoció Econòmica.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el
compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
13.Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació
de Girona o dels organismes dependents (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.).
14.Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
15.Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.
16.Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:
a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona tramitarà, si escau, els
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el
president de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords
corresponents.
17.Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
18.Protecció de dades
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i
han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
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la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de l’entitat en el
marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d’utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del
procediment administratiu. Podran accedir-hi, rectificar-les, suprimir-les i exercir la
resta dels seus drets adreçant-se al delegat de Protecció de Dades de la Diputació de
Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu
electrònic a dpd@ddgi.cat.
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
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.
20.Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.
Si es generen suports documentals i d’informació relacionats amb les actuacions
subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la
premsa, senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests
documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per
aplicació del règim que estableix el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible complir 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 quinze dies i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si no és possible complir-la en els termes establerts perquè s’han desenvolupat
les activitats afectades per aquestes mesures, 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 quinze dies per adoptar l’acte corresponent i se
l’ha d’advertir que incomplir-lo 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 la subvenció.
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.
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d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents que
exigeix la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Aportar un certificat del secretari o secretària que acrediti que la contractació
s’ha realitzat d’acord amb el que estableixen el Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació
administrativa.
h) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per
un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent,
mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions
dels seus òrgans de direcció o administració.
22.Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, estigui present o pugui afectar el
procediment. Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries
de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.
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En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim
sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
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 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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 gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes
expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
25.Vigència
Aquestes bases són vigents des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona (BOPG) i seran vigents fins que se’n disposi 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 del Ple
de la Diputació que es dugui a terme.
Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
previst en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, es publicarà al BOPG.»
Aquestes bases se sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils,
de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant
un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler
electrònic de la Diputació; també se’n publicarà una referència al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no
s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades
definitivament.
ANNEX 1
Edició d’EMPRESES
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CAMPS
Qualificació del sòl
Construcció subparcel·la
Tipus
construcció
segons
cadastre
Referència cadastral
Nom del polígon industrial
Tipus
Amb activitat / Sense activitat
Superfície
Nom comercial
Raó social
Grup d’activitat
Activitat econòmica

DESCRIPCIÓ
Automàtica (urbà/rústic)
Automàtica
Automàtica (segons cadastre)
Automàtica
Editable
Desplegable (nau/solar)
Desplegable (amb activitat/sense
activitat)
Desplegable (amb intervals)
Editable
Editable
Desplegable
(segons
codi
CCAE)
Desplegable
(segons
codi
CCAE)
Editable
Editable
Editable
Editable
Adjunteu foto 1
Adjunteu foto 2
Adjunteu document

Adreça
Telèfon
Correu electrònic
Web
Foto 1
Foto 2
Document
”
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 diputat delegat de Promoció Econòmica senyor Josep Antoni Frias pren la paraula i
manifesta que, el punt número 8 de l’ordre del dia consisteix en proposar-vos aprovar
inicialment les bases reguladores per fomentar, com dèiem, els censos d’empreses
als polígons industrials. El que plantegem a partir del SITMUN, aquesta plataforma
d’informació que gestionem des de la Diputació i des de l’àrea de Promoció
Econòmica, la idea és proposar una línia d’ajuda perquè els ajuntaments puguin
cercar aquesta informació i avocar-la dins del sistema, per tal que la puguem
gestionar. Estem parlant d’un cens d’empreses doncs de, per exemple: a partir de 900
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empreses, 2.500 euros de subvenció, menys de 100 empreses, uns 500 euros. Ja hi
ha un barem en aquest sentit.
S’APROVA per unanimitat.
9.

PLE127/000046/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions
comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals
de pagament. (Exp. 2019/4625)

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions
comercials ha establert, com a mecanisme de transparència en el compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.
D'acord amb aquest antecedent, la Comissió Informativa de l'Àrea de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent:
Remetre a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats
Autònomes i amb els Ens Locals, com a òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, l’informe següent referent al primer trimestre de 2019.
“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓ
Ma. Teresa Villar Roda, tresorera de la Diputació de Girona, en l’exercici de les
funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels
articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de
conformitat amb el que estableix l'article 4t apartat 3r, de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto l’informe
següent:
Primer.- Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010
estableix que:
«3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en
aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà
necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint el termini. »
«4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local,
l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats
Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin
atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. /.../»
Segon.- Àmbit objectiu
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L’àmbit objectiu d’aquest informe de conformitat amb l'article 3 de la Llei 3/2004,
segons redacció donada per la Llei 15/2010, avarca els pagaments efectuats com a
contraprestació en les operacions comercials realitzades entre les empreses i
l’Administració, de conformitat amb el disposat a la Llei de contractes del sector
públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:
a)Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.
b)Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.
c)Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es
regiran per l’establert en la seva legislació especial.
Tercer.- Termini legal de pagament
L’article 4 de la Llei 3/2004, segons redacció donada per l'article 33 de la Llei 11/2013,
de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació, estableix que:
«1. El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la data
de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan hagués rebut
la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament equivalent als
seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a comptar des de la data
de recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis.
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la factura
per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini de pagament,
sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del signatari, la integritat de la
factura, i la recepció per l'interessat.
2. Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o els
serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà excedir de
trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la prestació
dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la
data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que
la factura o sol·licitud de pagament s'hagués rebut amb anterioritat a l'acceptació o
verificació.
3. Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini
superior a 60 dies naturals.
4. Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze
dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzats en aquest
període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document a l'efecte de
facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica de factures, i sempre que es
prengui com a data d'inici del còmput del termini la data corresponent a la meitat del
període de la factura resumen periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què
es tracti, segons el cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals
des d'aquesta data. »
Quart.- Contingut de l’informe del primer trimestre de 2019
D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes
d’informació, resulten les dades següents:
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1. DIPUTACIÓ DE GIRONA:

2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA, DIPSALUT:

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

5. CONSORCI DE LES GAVARRES
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”
El president senyor Noguer comenta que passaríem al punt següent, que és donar
compte de conformitat amb la llei 15/2010 de 15 de juliol de la modificació de la llei
3/2004 de 29 de setembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials de l’informe trimestral pel compliment dels
terminis legals de pagament. Senyora Planas.
La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas intervé i manifesta que,
aquesta normativa el que ens diu és que s’han d’establir mesures contra la morositat i
les operacions comercials fetes en un mecanisme perquè hi hagi una transparència
en els compliments legals dels pagaments i el que fem és remetre a la direcció
general de la coordinació financera amb les comunitats autònomes dels ens locals
aquest informe que tenen vostès a la seva disposició.
La corporació es dona per assabentada.
10.

PLE127/000049/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i
altres. (Exp. 2019/4674)

“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
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de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats.
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
de la Comunitat Autònoma.
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc
atribueixen a la presidència, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la corporació la
proposta d’acord següent:
PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari dels ajuntaments que es
relacionen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que
s’especifiquen:
AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
•Taxa conservació cementiri
•Taxa recollida i tractament de residus
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
•Taxa de la llar d’infants municipal
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de
20 de desembre de 2007 i formalitzada en conveni subscrit en data 27 de febrer de
2008. L’entrada en vigor serà a partir de l’1 de gener de 2020.
Data del Plenari: 3/04/2019
SEGON. ACCEPTAR la delegació que s’ha d’acordar en el plenari de l’ajuntament
que es relaciona a continuació en sessió de data 30 d’abril de 2019 (segons proposta
aportada pel mateix Ajuntament), 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 LLAGOSTERA
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
•Quotes d’urbanització La Canyera
L’adopció de l’acord d’acceptació està condicionada a l’efectiva delegació de
competències que s’ha de produir en la sessió plenària municipal de data 30 d’abril
de 2019.
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de
19 de juny de 2018 i formalitzada en conveni subscrit el 18 de juliol de 2018.
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.”
El senyor president manifesta que passaríem a tres punts de l’organisme autònom
Xaloc. El primer seria l’acceptació de la delegació acordada per diversos ens de
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determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. Té la paraula
el diputat senyor Jordi Camps.
El diputat senyor Jordi Camps pren la paraula i manifesta que, doncs aquí, com hem
portat a terme als consells rectors i en els plens, en aquest cas l’Ajuntament
d’Aiguaviva ens passa la gestió de liquidació, recaptació en període voluntari executiu
de taxa de conservació de cementiris, taxa de recollida i tractament de residus i la
recaptació en període executiu de la taxa de la llar d’infants municipal; i per altra
banda tenim l’Ajuntament de Llagostera que ens traspassa una recaptació en període
executiu de les quotes d’organització de La Canyera.
S’APROVA per unanimitat.
11.

PLE127/000050/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
XALOC: Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de
l'organisme, i de la modificació de l'organigrama de XALOC amb motiu
d'una reestructuració organitzativa. (Exp. 2019/369)

“ANTECEDENTS
Per acord de Ple de la Diputació de Girona de data 27 de novembre de 2018 es va
aprovar la Relació de Llocs de Treball i la plantilla del personal funcionari i laboral de
l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) per al 2019.
L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local (LBRL)
estableix que les administracions públiques de caràcter territorial gaudeixen de la
potestat d’autoorganització, la qual es manifesta en la capacitat d’ordenació del
personal i de l’estructura organitzativa, per tal de servir els interessos generals amb
eficàcia, eficiència i coordinació. Aquesta potestat d’autoorganització comporta la
possibilitat d’ordenar els mitjans personals i materials amb discrecionalitat tècnica, per
tal que compleixi millor amb les seves competències.
El sector públic de cada corporació local integra a més de la pròpia entitat, els ens
dependents o vinculats. Per això, l’article 85.bis f) del mateix text legal preveu un
control per part de l’entitat local territorial respecte dels ens del seu sector públic.
Les disposicions de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local no han fet més que evidenciar la necessitat d’una coordinació entre l’entitat local
territorial i l’instrumental, en tant que un dels objectius de les disposicions de la llei és
racionalitzar l’estructura organitzativa de l’administració local d’acord amb els principis
d’eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera a efecte d’establir criteris comuns i
exercir un control de la despesa pública més rigorosa.
En aquest context, han pres especial rellevància les polítiques de recursos humans,
acordant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 15 de novembre 2016,
l’aprovació d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans (exp. 2106/2901), que pretén
desenvolupar una sèrie de mesures per avançar en la configuració d’una política en
matèria de recursos humans que contribueixi, de manera eficaç, al compliment dels
objectius i a la satisfactòria prestació dels serveis que aquesta té encomanats.
L’Objectiu desè d’aquest Pla de la Diputació de Girona, sota el títol de “Instruments
per l‘homogeneïtzació de les Polítiques de recursos humans del grup Institucional”,
estableix el següent:
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“L'article 85 bis f) de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local disposa que els
Organismes autònoms locals i les entitats públiques empresarials locals estaran
sotmesos a controls específics sobre l'evolució de les despeses de personal i de la
gestió dels recursos humans per les corresponents regidories, àrees o òrgans
equivalents de l'entitat local.
És voluntat de l'equip de govern de la Diputació de Girona donar compliment al
mandat imperatiu d'aquest precepte bàsic, amb l'objectiu de coordinar, harmonitzar i
aplicar polítiques corporatives homogènies que responguin als principis d'eficiència i
eficàcia en matèria de recursos humans, i en virtut de la potestat de control que
correspon a la Diputació de Girona i que preveuen els respectius estatuts de les
entitats instrumentals. (...)
Per aquest motiu, el present pla d’ordenació, proposa que s’aprovi el calendari
d’actuacions, així com l’aprovació d’instruccions necessàries per tal d’establir criteris
harmonitzadors de recursos humans en l’àmbit dels Organismes autònoms, entitas
públiques empresàries, societats mercantils dependents i resta del sector públic de la
Diputació de Girona.”
D’aquesta manera, la Diputació de Girona i tot el seu grup institucional estan
avançant en un model d’homogeneïtzació de les condicions de tots els seus
treballadors, model que ja ha estat iniciada la seva aplicació en DIPSALUT,
mitjançant la seva incorporació en la RLLT de l’exercici 2019, aprovat pel Ple de la
Diputació en sessió extraordinària de 27 de novembre de 2018, i també en el
Conservatori de Música Isaac Albèniz, mitjançant la modificació de la seva RLLT. Es
tracta, doncs, d'un procés gradual que incorpora els principis i finalitats establerts en
l'EBEP, pel que fa a la planificació, ordenació i gestió dels instruments de personal i
que s'inicia, a través del mateix.
XALOC, com a organisme autònom del grup institucional, de la mà del Servei
d’Organització i Recursos Humans de la Diputació, també ha de tendir a
l’harmonització de les seves polítiques de RH, entre les quals es troben l’organitzativa
i la retributiva, per tal d’aconseguir la màxima homogeneïtat amb les condicions de
treball de la Diputació de Girona.
D’altra banda, com a resultat de la diagnosi (anàlisi DAFO) efectuada per la Gerència
de XALOC, es posa de manifest que les successives modificacions de la RLLT de
XALOC dels darrers exercicis 2017-2019 han incorporat elements d’adaptació a
l’evolució de l’organisme, tant des del punt de vista del creixement, com del propi
disseny d’aquesta estructura per donar resposta a necessitats més immediates. (Així,
en una primera fase, el pla de gerència va diagnosticar unes mancances importants
respecte de la demanada en les prestacions de serveis competencials en l’àmbit de
l’assistència tècnica als municipis, centrant-se els esforços en aquell servei (Servei
d’assistència Tècnica als municipis –SAT-). No obstant, malgrat aquesta reordenació
parcial, restava pendent l’anàlisi i proposta del gruix de l’estructura organitzativa de
l’organisme que, en la mesura de la seva condició de projecte estratègic, afronti el
gruix essencial de la mateixa, com és l’àmbit de la gestió i recaptació de tributs
delegats, amb una doble finalitat: d’una banda, per actualitzar la seva estructura
organitzativa, tant de dimensió de l’organisme com dels canvis en les necessitats de
prestacions dels serveis, que permeti donar una resposta eficient a l’actual
complexitat tècnica d’una organització especialitzada que gestiona delegacions de
més 137 municipis, càrrecs d’ajuntaments de més de 154 milions d’euros, amb 658
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padrons anyals de 69 milions d’euros, o més de 7 milions de càrrec per conveni de
recaptació amb d’altres administracions tributàries, com ha estat el cas de l’ATC
durant el 2018, per assolir un model que reforci la seva funcionalitat; i d’altra banda,
per preparar l’organigrama en una estructura homologable a d’altres organitzacions
de les seves característiques que asseguri, si fos el cas, el creixement estructurat i
adaptat per l’assumpció de la competència, com succeeix en la resta de
demarcacions dels organismes autònoms de recaptació de les diputacions catalanes i
de la resta de l’estat espanyol.
Aquest model d’estructura però, per tal de no generar divergències i tensions dintre
del grup institucional, requereix basar-se en l’homogeneïtat amb l’estructura del grup
institucional de la Diputació de Girona en el qual s’insereix. És en aquest punt on
enllacen les estratègies de l’organisme i el grup institucionals, canalitzant ambdues
per fer-les possible mitjançant el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de la
Diputació de Girona.
Aquest
enllaç
estratègic
potencia,
mitjançant
sinergies
compartides
l’homogeneïtzació, la viabilitat de la política pública d’ordenació i, alhora, la
implementació d’un canvi d’estructura orgànica com el que es proposa en la Memòria
justificativa que consta en l’expedient. Així, el Pla d’Ordenació de Recursos Humans
de la Diputació de Girona, que té per objectiu coordinar, harmonitzar i aplicar
polítiques corporatives homogènies que responguin als principis d’eficiència i eficàcia
en matèria de recursos humans, esdevé clau com element de la política pública del
grup institucional, justament en aquest apartat del disseny organitzatiu que pugui
vehicular-lo mitjançant criteris i tècniques valoratives, com la de comparació respecte
del grup per tendir a l’homogeneïtat com a criteri intern vinculant de la proposta.
Això obliga abordar un reajustament de l’estructura orgànica actual de XALOC i
traslladar la seva plasmació als corresponents instruments d’ordenació,
concretament, la modificació de la seva relació de llocs de treball.
A l’expedient consta Memòria justificativa sobre la necessitat d’aquesta nova
estructura organitzativa de l’organisme, atès que l’estructura i l’organigrama actual de
XALOC ha esdevingut petit per assumir els objectius actuals i totalment insuficient per
fer front a nous reptes de futur. D’aquí la necessitat d’impulsar una reestructuració
organitzativa com a confluència estratègica de l’organisme i la Diputació de Girona,
que reculli uns objectius més ambiciosos, formació competencial, dotació de recursos
necessaris i una temporització de les accions a realitzar, recollint però una primera
fase d’accions que no esgota, la vessant del disseny organitzatius d’un organigrama a
futur.
Per tant, amb aquesta Memòria es planteja a nivell organitzatiu:
Dissenyar un nou organigrama que incorpora canvis en el disseny de l’estructura
orgànica i en la classificació de les unitats organitzatives
Millorar i ampliar l’estructura organitzativa per actualitzar-la i adequar-la a una
estructura que permeti superar les deficiències i distorsions que genera l’actual, donar
un millor servei i, en el seu cas, dissenyar-la de forma que pugui assumir reptes de
creixement ordenat i estructurat en el futur.
Una Relació de Llocs de Treball que acompanyi aquest disseny d’estructura
organitzativa, per una primera fase.
Redefinir els llocs de treball adaptant-los a l’evolució i la nova estructura i incorporant
els canvis de les seves funcions i responsabilitats, així com les formes de provisió, els
requisits de formació, coneixements i competències en les fitxes descriptives
corresponents.
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Canvi de règim jurídic de laboral a funcionari de llocs de treball de “suport
administratiu” amb funcions de comprovació i gestió pròpies d’aquest règim, d’acord
amb la previsió normativa vigent de la Llei de bases de règim local.
Homogeneïtzar les condicions retributives del personal de XALOC amb les condicions
retributives de la Diputació i el grup institucional, en compliment del pla d’ordenació de
RH de la Diputació de Girona.
Un desplegament d’accions, per tant de dotació en la plantilla, gradual pels exercicis
2019 i 2020; en funció tant de les disponibilitats pressupostàries, com de les
necessitats.
Efectivament, amb l’objectiu d’avançar cap al model d’homogeneïtzació que impulsa
la Diputació de Girona i que fa extensiu a tot el seu grup institucional, XALOC ha
procedit a efectuar un estudi per adaptar la seva estructura organitzativa. En el marc
d’aquest estudi, es planteja en una primera fase, una nova relació de llocs de treball,
un disseny organitzatiu diferent per assolir nous reptes de futur, a més d’incorporar
nous nivells orgànics que es consideren necessàries i estratègiques d’acord amb
l’estructura i model de recursos humans del Grup Institucional. (S’aporta la Memòria
justificativa com annex, que s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest
acord a tots els efectes legals).
Des de la creació de l’organisme, malgrat els reiterats esforços realitzats al respecte,
recollits a l’ANNEX 1 de la Memòria, no s’ha aprovat cap procés de valoració dels
llocs de treball que hagi comportat l’anàlisi del sistema retributiu i la justícia del
mateix, que hagi acompanyat a la relació de llocs de treball. Per aquest motiu, es
planteja trencar amb aquesta situació i acompanyar a la proposta d’un nou
organigrama i l’evolució estructural de l’organisme una descripció de les funcions de
les diferents categories tipus que es proposa, i la seva valoració en termes de
comparació amb llocs similars, o assimilables de la Diputació de Girona, i o el grup
institucional, per tal d’aconseguir una retribució més adequada a les funcions actuals
de cada lloc de treball i que compleixi amb els objectius d’homogeneïtzació de les
Polítiques de recursos humans del grup Institucional, establerts a l’esmentat Pla
d’Ordenació de Recursos Humans de la Diputació de Girona anteriorment esmentat.
El mètode de valoració per equitat interna s’ha fonamentat en una anàlisi de llocs de
treball equivalents o similars a nivell de la Diputació de Girona per arribar a una
retribució que s’ajusti més a les funcions actuals reals dels llocs de treball, a la clara
concepció de XALOC, com a administració pública del grup i a la justícia retributiva
del mateix.
Alhora, es presenta un disseny organitzatiu diferent, evolucionat i adaptat a les noves
necessitats quantitatives i qualitatives dels serveis a prestar i, especialment, orientat a
les competències i compromisos assumits en la prestació dels serveis de gestió i
recaptació als municipis, per l’assumpció de funcions diferents i ampliació de les
existents, que també incorpora nous nivell orgànics, ordenant els actuals llocs de
treball, que es consideren necessàries i estratègiques i, com s’indicava, aliniades amb
l´estructura i model de recursos humans del Grup institucional i l’estructura pròpia
d’una administració tributària d’àmbit provinvial moderna, adaptant alhora el règim
jurídic dels llocs de treball, per l’àmbit competencial a les funcions reservades al
personal funcionari.
Tot i que, necessàriament, en el decurs del canvi conviuran dos organigrames mentre
no es vagin realitzant la provisió dels nous llocs de treball, en la seva majoria per
amortització, extinció dels antics.
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El nou organigrama planteja una nova estructura basada en els següents nivells
orgànics: gerència i direcció, serveis, seccions, unitats i negociats, que queden
plasmats en l’instrument d’ordenació corresponent (RLT) i a les fitxes descriptives
dels llocs de treball recollits en la Memòria justificativa, resultat de l’estudi de valoració
dut a terme. Aquesta estructura organitzativa pretén recollir, d’una banda, una
evolució de l’actual organigrama per adaptar-lo a noves necessitats i dimensionar-lo
per assolir reptes de futur; i de l’altra, per relacionar-la al més possible a l’estructura
de la Diputació de Girona, a l’efecte que permeti aplicar el métode de comparació que
s’utilitza per a l’homogeneïtzació.
Atesos els arguments exposats, s’ha efectuat la corresponent negociació amb els
òrgans de representació del personal, d’acord amb el que estableix l’article 37 del
Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, segons s’acredita en les actes de
dates de 17 i 23 d’abril de 2019.
En compliment de les instruccions als ens dependents en matèria de recursos
humans, aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de
15 de novembre de 2016, el Servei d’Organització i Recursos Humans corporatius ha
emès informe favorable en data 23 d’abril de 2019, en relació amb la proposta
d’aprovació de Relació de llocs de treball de XALOC.
De conformitat amb l’article 9.6) dels Estatuts de XALOC, correspon al Consell Rector
aprovar la política de personal i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta
de la Presidència. En el cas de la plantilla i la relació de llocs de treball, és
competència del Consell Rector elevar-les al Ple de la Diputació de Girona (article
85.bis LBRL)
FONAMENTS DE DRET
Articles 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local
(LBRL), que estableix que les administracions públiques de caràcter territorial
gaudeixen de la potestat d’autoorganització; i article 85.bis.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de bases de règim local, que estipula que la determinació i
modificació de les condicions retributives del personal dels organismes autònoms
s’hauran d’ajustar al que aprovi al respecte el Ple o la Junta de Govern de l’entitat
local.
Article 74 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel RD
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP), que estableix que les administracions
públiques estructuraran la seva organització a través de relacions de llocs de treball o
altres instruments similars.
Articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, sobre l’aprovació i contingut de les
relacions de llocs de treball i l’organigrama funcional.
Article 37 del TREBEP, que preveu que seran objecte de negociació amb els òrgans
de representació del personal la determinació de retribucions complementàries dels
funcionaris, els criteris generals sobre classificació dels llocs de treball i els plans i
instruments de planificació dels recursos humans, excepte les decisions que afectin a
les potestats d’autoorganització de l’Administració.
Articles 9.6) i 18.c) dels Estatuts de XALOC.
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En virtut de l’anterior, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració
i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- APROVAR la modificació de la Relació de Llocs de Treball de XALOC que
consta com a Annex 1 a l’expedient, que conté tots els llocs de treball de l’organisme,
ordenants per unitats orgàniques, i elevar-la al Ple de la Diputació de Girona per a la
seva ratificació i posterior publicació.
En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions dels àmbits, els
serveis, seccions, unitats, negociats i els llocs, que recull en la Memòria justificativa
que s’integra en el present acord a tots els efectes legals, els grups i nivells de
destinació i l’import dels complements específics que hi són detallats.
SEGON.- APROVAR les fitxes descriptives dels nous llocs de treball, que recull la
Memòria justificativa.
TERCER.- APROVAR la modificació de l’organigrama de l’organisme autònom
XALOC, atenent a les modificacions introduïdes en la relació de llocs de treball, el
qual consta com a Annex 2 a l’expedient.
QUART.- ORDENAR la publicació íntegra de la relació de llocs de treball actualitzada
i trametre'n una còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i
a l'Administració de l'Estat, de conformitat amb de l'article 28 del Reglament del
personal al servei de les entitats.”
El senyor president comenta que passaríem al punt 11è, que és l’aprovació de la
modificació de la relació de llocs de treball de l’organisme i de la modificació de
l’organigrama de Xaloc amb motiu d’una reestructuració organitzativa. Senyor Camps.
El diputat senyor Jordi Camps pren la paraula i manifesta que tal com vam explicar al
consell rector i després, la setmana passada, a la Comissió Informativa, el que portem
a terme és fruit de les polítiques estratègiques de recursos humans a la Diputació de
Girona mitjançant acord del ple extraordinari de data de 24 de novembre de 2015,
encarregant el servei d’organització de recursos humans de la Diputació de Girona a
la direcció corporativa, doncs dels recursos humans de tots els ens dependents a la
Diputació de Girona sense perjudici de les competències extraordinàries que
poguessin haver-hi. D’acord amb aquest ple, es desenvolupa mitjançant l’aprovació
d’una junta de govern, i en aquí el que es va buscar és un pla d’ordenació que
contempli un pla d’actuacions i bàsicament d’instruccions que tenim sobre la taula, és
a l’àmbit dels organismes autònoms, buscar uns criteris harmonitzadors als diversos
organismes autònoms, entitats públiques i la resta dels grups institucionals. Als
diferents organismes del grup institucional ja s’han aprovat modificacions a nivell de
relacions de llocs de treball pel 2019, que incorporen aquestes polítiques
harmonitzadores que generin homogeneïtzació en el grup institucional. Així en la
proposta de RLT del 2019 de Dipsalut, o a la recent modificació de RLT del
Conservatori Isaac Albéniz, ja s’estaven aplicant aquests criteris de les polítiques de
recursos humans de la casa. A nivell de Xaloc, amb aquests antecedents des
d’aquesta presidència de Xaloc, doncs s’engega un programa d’entrevistes amb els
treballadors i treballadores de l’organisme durant els tres anys i mig, aproximadament,
amb la direcció, per copsar i conèixer la problemàtica concreta que estava succeint a
l’organisme. Arrel de la multiplicitat d’entrevistes als treballadors, els treballadors van
posar de manifest, una pressió que va creixent per volums de feina i funcions per
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noves delegacions i també de les condicions laborals, especialment en relació a la
valoració de llocs de treball i el greuge comparatiu amb la resta del grup institucional. I
amb la direcció de Xaloc, també es posa de manifest que l’estructura de Xaloc és
anacrònica i va ser pensada pels inicis del Xaloc i des de llavors no havia canviat. Per
tant no donava resposta a les necessitats actuals dels serveis a prestar, col·lapsant a
la direcció per mancança de la possibilitat de delegació de funcions i tasques. Amb tot
això doncs es posa de manifest la necessitat d’una reordenació orgànica i d’una certa
homogeneïtzació de les condicions laborals dins del grup institucional. Aquesta
necessitat es trasllada com objectiu a la gerència a Xaloc, per tal que s’organitzés i
dissenyés una nova proposta organitzativa que permetés superar els problemes
detectats. Així doncs es va anar treballant durant el 2017-2018 i la proposta de
dotació dels nous recursos en l’àmbit de la recaptació executiva i les multes en l’àmbit
del servei del SAT, que és el servei d’atenció tècnica, als municipis amb la creació de
nous llocs de treball i de secretaris i interventors, que vàrem passar de cinc a deu, i
de reforçar el backoffice que nosaltres coneixem en l’àmbit de l’assistència jurídica i
econòmica als ajuntaments que s’han anat cobrint al llarg de 2018, pal·liant així una
part de les reivindicacions que s’havien transmès als treballadors i que per altra
banda també els ajuntaments amb la prestació d’aquests serveis. La gerència doncs
va contemplar les necessitats que havien fet arribar des dels treballadors de
l’organisme, i la proposta que anem a portar a terme és un, a curt termini que
s’actualitzi l’estructura adaptant-la a les necessitats organitzatives del moment i fer-la
més homogènia i harmonitzada, mitjançant la redefinició de circuits, tasques i
responsabilitats pel mètode comparatiu amb la Diputació de Girona com a referent,
entrellaçant aquí el mandat del plenari de polítiques públiques per tot el grup
institucional com l’objecte estratègic compartit de recursos humans de la Diputació,
segon, un escenari de futur que dissenyi una estructura organitzativa d’un organisme
tributari modern amb nivells orgànics entremitjos que permetin assumir, si fos cas, un
creixement ordenat i estructurat, distribuint funcions i responsabilitats de forma similar
a altres organismes homòlegs de la resta de diputacions catalanes i de l’estat. A
l’àmplia memòria de l’expedient que està a la vostra disposició es recullen les
justificacions d’aquest projecte i del mètode comparatiu emprat per la proposta
retributiva, així com els organigrames de futur, el proposat per a la fase 1 que
actualitza i adapta una petita part de l’estructura mitjançant la modificació que ara es
proposa: l’impacte econòmic dels escenaris de les fases a curt i llarg termini figuren
també a la memòria de l’expedient i les dotacions pressupostàries de l’exercici 2019
que recullen sense necessitat de modificació del pressupost l’import de la fase 1, que
ara es proposa per una quantitat de 325.000 euros, incloent-hi la seguretat social, i
que no arribarà a necessitar-se en la totalitat perquè ha de coincidir en el temps amb
els processos d’estabilització, possiblement només pugui executar-se una petita part
durant del 2019, relativa al 0,30, que permetia la llei de pressupostos. La proposta ha
estat negociada i aprovada per representants sindicals i compta amb l’informe
favorable també dels serveis de recursos humans de la Diputació de Girona. Xaloc
com a organisme autònom del grup institucional de la mà del servei d’organització de
recursos humans de la Diputació ha de tendir a la normalització de les seves
polítiques de recursos humans entre les que es troben l’organitzativa i retributiva, per
tal d’aconseguir la màxima homogeneïtat amb les condicions de la Diputació de
Girona. A més, des de la creació de l’organisme no s’ha aprovat cap procés de
valoració dels llocs de treball que hagi comportat l’anàlisi del sistema retributiu i la
justícia del mateix, que hagi acompanyat a la RLT. Per aquest motiu, per a l’exercici
2019, donant compliment per l’encàrrec rebut, la proposta planteja trencar amb
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aquesta situació i acompanyar amb la mateixa un nou organigrama i evolució
estructural de l’organisme, amb una descripció dels nous llocs que es proposen i la
seva valoració en termes de comparació amb llocs similars de la Diputació de Girona
com he estat comentant prèviament. L’expedient, doncs, es nodrirà d’un nou
organigrama, una nova descripció dels llocs, una nova valoració dels llocs efectuada
per equitat interna i la relació dels llocs de treball. Tot això, com he dit, havent parlat
amb els enllaços sindicals i amb recursos humans de la Diputació. Aquesta és la
proposta que portem a aprovació avui en el plenari, que vam portar al Consell Rector
ara fa uns dies i que vam portar a la Comissió Informativa. Moltes gràcies, senyor
president.
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, el grup de la CUP
volem anunciar la nostra abstenció en aquest punt. Entenem doncs que sí, que s’ha
fet una feina durant tot aquest temps per poder presentar ara aquesta proposta però
nosaltres ni hem participat activament ni tampoc s’ha plantejat que els grups de
l’oposició tinguessin un paper, diguéssim, de treballar colze a colze amb una proposta
o tenir coneixement. El que se’ns ha fet és presentar ja la proposta definitiva si se’ns
ha dit o aquesta o cap altra i per tant aquest procés, que és molt legítim per part del
govern i de la presidència del Xaloc actuar en aquest sentit. Nosaltres el que no farem
serà un aval incondicional i per això preferim abstenir-nos perquè passi la proposta,
que segurament passaria perquè segurament serem els únics que no votarem a
favor, però en tot cas perquè consti que no compartim ni la proposta definitiva, que
segurament hi faríem alguns matisos, ni tampoc les formes en que s’ha desenvolupat.
El diputat senyor Pau Presas intervé i manifesta que per part del grup d’Esquerra
compartim aquesta necessitat d’una planificació estratègica i més en un àmbit com és
el de recursos humans i més el d’un organisme com Xaloc. Tot i així, en coherència
amb la votació del pressupost i la relació de llocs de treball de 2019, que ja ens vam
abstenir, també ens abstindrem. Considerem que una decisió com aquesta és molt
important i també que segurament tampoc és el marc fer-ho al final d’una legislatura.
Per tant, el nostre vot serà una abstenció.
El president senyor Miquel Noguer intervé i comenta, només afegiré una cosa. Que el
marc és quan s’acaba la feina i si s’acaba ara, ho votarem ara, ho farem ara, ho
proposarem ara. Si haguéssim pogut fer-ho fa un any enrere, ho haguéssim fet amb
molt de gust. Però en tot cas les feines hem de procurar que quan s’acabin posar-les
a votació. Molt bé, entenc que cap vot en contra, abstencions, entenc que hi ha vuit
abstencions, i els vots a favor serien la resta.
S’APROVA per 16 vots a favor (PDeCAT, PSC i IdS) i 8 abstencions (ERC i CUP)
12.

PLE127/000051/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
XALOC: Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre
l'Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida,
Girona i Tarragona, per a l'alienació mitjançant subhasta de béns
embargats. (Exp. 2019/4674)

“Antecedents
Primer. En data 5 de maig de 2015, es va signar conveni entre l’Agència Tributària de
Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la
recaptació en via executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic, al
qual es va donar publicitat mitjançant la Resolució ECO/1074/2015, de 15 de maig.
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Segon. Segons l’acord primer de l’esmentat conveni, l’Agència Tributària de
Catalunya pot dur a terme, per delegació de les diputacions o mitjançant fórmules de
col·laboració amb aquests organismes, en l’àmbit territorial de Catalunya, actuacions
de gestió recaptatòria en via executiva i qualsevol activitat adreçada a la recaptació
executiva dels tributs o recursos de dret públic propis de les diputacions o la gestió
dels quals les diputacions hagin assumit dels municipis. Malgrat aquesta previsió
genèrica, el conveni només atribueix a l’Agència (acord 3.B) funcions en benefici de
les diputacions si prèviament hi ha hagut el càrrec dels deutes per part de les
diputacions, és a dir, si el deute ha estat prèviament tramès a l’ATC per a la seva
gestió en període executiu.
Tercer. En virtut de l’anterior, en data 7 de juliol de 2017, es va signar el Conveni
entre l'Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i
Tarragona per l'alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats.
Quart. En data, 30 de desembre de 2017, es va publicar en el BOE el Reial decret
núm.1071/2017, de 29 de desembre, per mitjà del qual es reforma el Reglament
General de Recaptació amb la finalitat d'adaptar-lo a les reformes introduïdes en la
Llei General Tributària (LGT) per les Lleis 7/2012, de modificació de la normativa
tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, i la 34/2015, de
modificació parcial de la LGT.
Les principals novetats en relació amb aquest Reglament es refereixen a ajornaments
i fraccionaments, a les denominades obligacions connexes i, pel que aquí interessa,
al nou règim de subhastes.
Principalment es modifica el règim d'alienació dels béns embargats -en particular, en
el procediment de subhasta – per a adaptar-lo als termes i especificacions propis del
procediment electrònic previst en el Portal de Subhastes del Boletín Oficial del Estado
( B.O.E). Entre altres, s'incorpora una reducció de l'import del dipòsit exigit per a la
participació en la subhasta (del 20 al 5 per cent), a fi de potenciar la concurrència en
aquesta; s'introdueixen modificacions per a tenir en compte que la participació en la
subhasta serà, en tot cas, per mitjans electrònics; i s'elimina la segona licitació i
l'adjudicació directa en algun cas, a fi de simplificar el procediment d'alienació, així
com la seva transparència i agilitat.
Cinquè.- En atenció a les modificacions operades al Reglament General de recaptació
és necessari modificar el conveni subscrit entre l’ATC i les quatre Diputacions, signat
el 7 de juliol de 2017, per adaptar les seves clàusules a les modificacions sofertes en
relació al procediment de subhasta.
Sisè.- Tanmateix, i en atenció a la plataforma electrònica creada per l’ATC per
celebrar les subhastes electròniques dels béns embargats del seu àmbit territorial
(creat per Decret 41/2019, de 19 de febrer, de creació i funcionament dels mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics per a la celebració de subhastes públiques
electròniques per part de l'Agència Tributària de Catalunya), s’incorpora la possibilitat
que les Diputacions puguem disposar d’aquest portal d’àmbit autonòmic per a dur a
terme les subhastes electròniques respecte les quals les Diputacions son competents
territorialment en comptes d’utilitzar el Portal de Subhastes del BOE.
Fonaments de dret
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Primer. De conformitat amb el que disposa l’article 8.3 del TRLHL,
“l'actuació en matèria d'inspecció o recaptació executiva que s'hagi de dur a terme
fora del territori de l’entitat local respectiva en relació amb els ingressos de dret públic
propis de l’entitat, les duen a terme els òrgans competents de la comunitat autònoma
corresponent quan s’hagin de fer al seu àmbit territorial, i els òrgans competents de
l’Estat en un altre cas, amb la sol·licitud prèvia del president de la corporació.”
Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 8 del Reglament General de
Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol,
“correspon a les entitats locals i als seus organismes autònoms la recaptació dels
deutes la gestió dels quals tenen atribuïda”, i que aquesta gestió pot ser duta a terme
per “altres ens territorials a l’àmbit dels quals pertanyin quan s’hagi establert així
legalment, quan s’hagi formalitzat amb aquests ens el conveni corresponent o quan
s’hagi delegat aquesta facultat en aquests ens, amb la distribució de competències
que, si escau, s’hagi establert entre l’entitat local titular del crèdit i l’ens territorial que
exerceixi la gestió recaptadora”.
Tercer. De conformitat amb el que disposen els articles 47 de la Llei estatal 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 108 de la Llei catalana 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, quan de l’instrument que es celebra es deriven obligacions jurídiques
directes per a les parts, com és el cas, amb independència de la seva denominació,
aquest es qualifica jurídicament com a conveni i es regeix pel règim jurídic d’aquests.
Quart. El present conveni es subscriu de conformitat amb les funcions que
s’exerceixen per delegació dels Ens locals i en virtut de l’acceptació del Ple de la
Diputació de Girona a l’empara de l’article 7.2 del TRLHL, raó per la qual, correspon a
aquest òrgan la seva aprovació.
Cinquè. De conformitat amb l’article 18.l) dels Estatuts de XALOC, correspon a la
Gerència de l’organisme autònom col·laborar amb el President en la convocatòria i
fixació de l’ordre del dia de les sessions del Consell Rector.
En virtut de l’anterior, aquest Consell Rector la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda, hi dictamina favorablement i eleva al Ple
l’adopció de l’acord següent:
Primer. APROVAR la MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA,
LLEIDA, GIRONA I TARRAGONA PER A L’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA
PÚBLICA DE BÉNS EMBARGATS
Barcelona, XX de XXXXXX de 2019
REUNITS
La senyora Marta Espasa Queralt, presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya, en
endavant ATC, d'acord amb el que disposa l'article 212-2 del Codi tributari de
Catalunya, aprovat per la Llei 17/2017, de l'1 d'agost.
El senyor Joan Carles García i Cañizares, diputat de la Diputació de Barcelona i vocal
membre del Consell Directiu de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, en endavant ORGT, per autorització del Consell Directiu de data
XXXXXXXXX.
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El senyor Enric Mir i Pifarré, diputat de la Diputació de Lleida i vicepresident de
l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de
Lleida, en endavant OAGRTL, per autorització del Consell d'Administració de
l’OAGRTL de data XXXXXXXXXXXX.
El senyor Jordi Camps i Vicente, diputat de la Diputació de Girona i president delegat
de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, en endavant XALOC, per
autorització del Ple de la Diputació de Girona de data XXXXXXXXX.
El senyor Joan Piñol Mora, diputat de la Diputació de Tarragona i president de BASE
– Gestió d'Ingressos, en endavant BASE, per autorització del Consell Rector de BASE
de data XXXXXXXXXX.
EXPOSEN
1. Que en data 7 de juliol de 2017 es signa un Conveni de col·laboració entre
l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i
Tarragona per a l’alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats, d’acord
amb el procediment regulat al Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament general de recaptació.
2. Que en data 29 de desembre de 2017 s’aprova el Reial decret 1071/2017, pel qual
es modifica el Reglament general de recaptació. D’acord amb el que disposa la seva
disposició transitòria quarta en referència al règim transitori de les subhastes, les
normes relatives al desenvolupament del procediment de subhasta s’apliquen als
procediments iniciats a partir de l’1 de setembre de 2018.
3. Que d’acord amb el que disposa l'article 122-8 del Codi tributari de Catalunya,
l'Administració tributària de la Generalitat ha de promoure la utilització de les
tècniques i dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessaris per al
desenvolupament de la seva activitat i l'exercici de les seves competències. Igualment
disposa que ha de posar a l'abast de les persones i les entitats els canals electrònics,
informàtics i telemàtics perquè aquestes s'hi puguin relacionar per a exercir llurs drets
i complir llurs obligacions amb agilitat i comoditat, amb les garanties i els requisits
previstos en cada procediment i amb les limitacions que estableix la legislació sobre
l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic.
4. Que d’acord amb el Decret 41/2019, de 19 de febrer, de creació i funcionament
dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la celebració de subhastes
públiques electròniques per part de l'Agència Tributària de Catalunya, es crea un
portal amb la finalitat de celebrar les subhastes públiques electròniques per a
l’alienació dels béns i drets embargats en la gestió recaptatòria en període executiu,
dels ingressos de dret públic de l’Administració de la Generalitat i de les entitats de
l’Administració local catalana que hagin assignat a l’Agència Tributària de Catalunya,
la gestió de les subhastes de béns o drets embargats, així com el procediment i les
condicions necessàries per al desenvolupament d’aquestes subhastes i la participació
dels licitadors en aquestes.
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts sotasignants formalitzen aquest
Acord, que es regirà per la següent
CLÀUSULA
L’objecte d’aquest Acord és l’aprovació de la modificació de les clàusules del Conveni
de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de
Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per a l’alienació mitjançant subhasta pública
electrònica de béns embargats, signat en data 7 de juliol de 2017.
Aquest Acord entra en vigor i obliga els signants des de l'endemà de la signatura,
però és requisit d'eficàcia davant de tercers la seva publicació íntegra en els diaris
oficials corresponents.
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Les parts accepten la clàusula precedent, i com a prova de conformitat signen aquest
Acord a un sol efecte i en la data indicada.
Sra. Marta Espasa Queralt
Presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Diputat de la Diputació de Barcelona
Sr. Joan Piñol Mora
Diputat de la Diputació de Tarragona
Sr. Jordi Camps i Vicente
Diputat de la Diputació de Girona
Sr. Enric Mir i Pifarré
Diputat de la Diputació de Lleida
ANNEX I: TEXT ÍNTEGRE DE LES CLÀUSULES DEFINITIVES
CLÀUSULES
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest Conveni és la col·laboració i cooperació entre l’ATC i les
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (en endavant, ens locals) amb la
finalitat de celebrar les subhastes públiques electròniques per a l’alienació dels béns i
drets embargats en la gestió recaptatòria en període executiu, que els ens locals
hagin assignat a l’ATC, així com de dur a terme el procediment i les condicions
necessàries per al desenvolupament d’aquestes subhastes i la participació dels
licitadors en aquestes.
En concret, i per donar compliment als principis d’eficiència, eficàcia i economia, el
Conveni té per finalitat acordar dues modalitats de col·laboració en els termes
expressats en aquest clausulat.
La primera modalitat consisteix en que l’ATC, en qualitat d’autoritat gestora, assumeix
la gestió completa del procediment de subhastes públiques telemàtiques d’aquells
béns o drets que els ens locals determinin i que prèviament hagin estat embargats per
aquests, quan el bé embargat que es pretén alienar està ubicat en territori català i fora
de l'àmbit territorial del corresponent ens local.
La segona modalitat consisteix en que l’ATC posa a disposició dels ens locals el seu
portal de subhastes, com a eina de foment de la transversalitat, per tal que els ens
locals puguin procedir a l’alienació dels béns o drets embargats, mitjançant la
celebració de les subhastes públiques electròniques corresponents, en els termes,
condicions i requisits que s’estableixin en un protocol d’actuació específic.
Segona. Règim jurídic
La prestació del servei s’ha d’ajustar al que disposa aquest Conveni i al que estipula
el Conveni de 7 de juliol de 2017 entre l’ATC i els ens locals.
Amb caràcter general, la prestació del servei s’ha de regir per la normativa següent:
Decret de 14 de febrer de 1947, pel qual s’aprova el Reglament hipotecari.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de finances publiques de Catalunya.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de
recaptació, modificat pel Reial decret 1071/2017, de 29 de desembre.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
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Llei 19/2014, del 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.
Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres
primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
Decret 41/2019, de 19 de febrer, de creació i funcionament dels mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics per a la celebració de subhastes públiques electròniques per
part de l'Agència Tributària de Catalunya.
Estatuts, reglaments, ordenances fiscals generals, ordenances d'administració
electrònica i ordenances de taxes del sector públic de la Generalitat i dels ens locals.
Resta de normativa aplicable en matèria de gestió recaptatòria.
Tercera. Procediment, actuacions i règim de funcionament
3.1 Execució de subhastes de béns o drets la gestió de les quals ha estat
encarregada a l’ATC
3.1.A. Les actuacions dels ens locals seran les següents:
1. Trametre a l’ATC, per mitjans electrònics, l’expedient executiu que incorpori tots els
tràmits previs a l’acord d’alienació, que a més, haurà d’incloure:
- Les dades essencials dels béns o drets a subhastar a què es refereix l'article 101.4
del Reglament general de recaptació.
- La informació, la documentació i les dades que es detallin en el protocol de
desenvolupament a què es refereix la clàusula sisena d’aquest Conveni.
2. Tenir els expedients disponibles, a la seva seu, per tal que puguin ser examinats
els dies i les hores establertes al portal de subhastes de l’ATC.
3. Resoldre les terceries de millor dret i domini que es puguin presentar, i comunicarne la interposició a l’ATC, als efectes oportuns, quan aquestes s’hagin presentat al
registre general de l’organisme local responsable.
4. Resoldre les sol·licituds d’ajornament/fraccionament presentades pel deutor/a al
qual se li hagin embargat béns o drets per part de l’ens local i comunicar-ho a l’ATC
als efectes oportuns.
5. En el supòsit d’adjudicació, procedir a la liquidació del deute i a la constitució del
romanent, notificar-ho al deutor/a i a la resta de persones interessades en el
procediment i comunicar-ho a l’ATC.
6. En el supòsit d’adjudicació, si s’escau, expedir i remetre a l’ATC, a requeriment
d’aquesta, el manament de cancel·lació de càrregues posteriors.
7. Comunicar les diverses causes per les quals l’ATC haurà de dictar una provisió de
suspensió del procediment, entre d’altres, comunicar a l’ATC el pagament del deute
atès que en qualsevol moment anterior a l’emissió de la certificació de l’acta
d’adjudicació dels béns o drets, o l’atorgament de l’escriptura pública de venda, la
persona deutora podrà alliberar els seus béns o drets pagant íntegrament la quantia
establerta a l’article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
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8. Elaborar, a requeriment de l'Agència, informe per a la resolució dels recursos de
reposició que l’Agència hagi de resoldre, quan en aquests s'al·leguin actuacions
realitzades per l'ens local.
3.1.B. Les actuacions de l’ATC per tal de dur a terme el procediment de subhastes, i
si s’escau, l’adjudicació a l’ens creditor seran les següents:
1. Revisar els expedients tramesos pels ens locals i, si s’escau, retornar l’expedient
amb una relació detallada del/s motiu/s.
2. Trametre una comunicació d’avís de subhasta a la persona deutora.
3. Dictar i notificar l’acord d’alienació per cadascun dels expedients amb els béns o
drets/lots que s’han de subhastar, d’acord amb la normativa vigent i comunicar la data
de la notificació de l’acord a l’ens local.
4. Elaborar l’anunci de subhasta.
5. Anunciar la subhasta:
- al portal de subhastes de la seu electrònica de l’ATC,
- a la pàgina web de Tributs de Catalunya,
- al Butlletí Oficial de l’Estat, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
6. Publicar tota la informació de la subhasta al portal de subhastes de l’ATC, i donar
publicitat a la celebració de la subhasta als mitjans que es considerin oportuns. La
pàgina web de Tributs de Catalunya tindrà un enllaç al portal de subhastes de l’ATC.
7. Gestionar les subhastes publicades al portal de subhastes electròniques de l’ATC
durant tota la tramitació del procediment d’alienació de béns o drets, prestant el
suport tècnic necessari davant qualsevol incidència.
8. Convocar i constituir la Mesa de la subhasta.
9. Emetre l’acta de l’acord de la Mesa de la subhasta de cada expedient/lot subhastat.
10. Procedir a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris sense
reserva de dipòsit una vegada conclosa la subhasta.
11. En el supòsit d’adjudicació per subhasta, requerir el pagament del preu de
rematada als adjudicataris i controlar la seva satisfacció en el termini reglamentari.
12. Rebre la declaració de l’adquirent d’un bé immoble o dret real sobre un bé
immoble, per tal de donar compliment al que disposa l’article 110.6 b) del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, signada per l’adjudicatari/ària.
13. Comunicar a l’ens local el resultat de la subhasta i transferir l’import econòmic
resultant de la subhasta per a la liquidació del deute.
14. Notificar l’adjudicació a les persones interessades en el procediment.
15. Procedir a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris amb
reserva de dipòsit una vegada cobrat l’import del preu de rematada.
16. En el supòsit d’adjudicació de béns o drets inscriptibles en el Registre de la
Propietat, emetre un informe per part dels seus serveis jurídics per donar compliment
al que disposa l’article 26 del Reglament hipotecari.
17. Emetre la certificació de l’acta d’adjudicació o, al seu torn, atorgar l’escriptura
pública, una vegada siguin fermes l’adjudicació i la liquidació dels deutes.
18. En el supòsit d’adjudicació, si s’escau, requerir a l’ens local l’expedició del
manament de cancel·lació de càrregues posteriors.
19. Dictar i trametre la proposta d’adjudicació, dels béns o drets no adjudicats en
subhasta, a l’ens signant corresponent, per tal que aquest la remeti a l’ens local
creditor en concepte de pagament dels deutes.
20. Per als béns o drets no adjudicats en subhasta, emetre la resolució quant al
resultat de l’adjudicació, en el sentit que correspongui, segons hagi estat el
pronunciament de l’ens creditor a la proposta inicialment formulada per l’ATC, i
d’acord amb la normativa vigent.
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21. Emetre una diligència de tancament de l’expedient en la fase corresponent.
22. Editar periòdicament un full informatiu de les subhastes i difondre’l a les persones
prèviament subscrites mitjançant el portal de subhastes de l’ATC.
23. Tramitar i resoldre els procediments de revisió en via administrativa que s'instin
contra els actes dictats pels òrgans de l'Agència, quan aquesta sigui competent per
resoldre'ls.
24. Remetre les reclamacions economicoadministratives que s'interposin contra els
actes dictats per l'Agència a l'òrgan de la Generalitat competent per conèixer-les i
resoldre-les, juntament amb l'expedient corresponent, prèvia preparació documental i
informativa d'aquest.
25. Tramitar i resoldre les sol·licituds de suspensió dels actes impugnats dictats per
l'Agència, remetre a l'òrgan economicoadministratiu de la Generalitat aquelles que
siguin de la seva competència i controlar i executar les interlocutòries de suspensió
acordades en via judicial.
26. Facilitar la identificació de les persones i entitats licitadores mitjançant la seva
compareixença presencial davant d’un funcionari públic de l’ATC, i advertint-los de les
condicions en què es desenvoluparà el procediment d’alienació mitjançant el portal de
subhastes, d’acord amb l’article 103.2 del Reglament general de recaptació.
3.2 Procediment d’alienació de béns o drets dels ens locals mitjançant l’ús del portal
de subhastes de l’ATC
L'aplicació efectiva del procediment d’alienació de béns i/o drets embargats, per part
dels ens locals signants mitjançant l’ús del portal de subhastes de l’Agència, resta
condicionada a la signatura d’un protocol específic on s’estableixin, entre d’altres, les
funcions de cadascuna de les parts, el procediment i els requisits per a l’ús del portal i
les condicions de disponibilitat per al desenvolupament operatiu de les subhastes.
Quarta. Lloc de celebració i desenvolupament de les subhastes
4.1 El lloc de celebració de les subhastes serà el portal de subhastes electròniques de
l’Agència Tributària de Catalunya. Així mateix, tindran inici en la data assenyalada per
l’anunci de la subhasta, d’acord amb el que estableix l’article 101.3 del Reglament
general de recaptació.
4.2 El desenvolupament de les subhastes electròniques es regirà pel que estableix
l’article 104 del Reglament general de recaptació.
Cinquena. Mesa de subhasta quan els béns o drets siguin alienats per l’ATC
5.1. D’acord amb el que disposa l’article 103 ter del Reglament general de recaptació,
la Mesa de la subhasta està composta pel president, el secretari i un o més vocals,
designats entre funcionaris en la forma que estableixi el Decret de creació i
funcionament del Portal de subhastes públiques electròniques de l’ATC.
5.2 En les subhastes en què s’alienen béns o drets embargats pels ens locals, la
Mesa de subhasta, també estarà composta, com a mínim, per un funcionari de l’ens
local, d’acord amb l’article 103 ter del Reglament general de recaptació i allò que
s’estableixi en els corresponents convenis.
Sisena. Protocols de desenvolupament
6.1 Aquest Conveni ha de ser objecte de desenvolupament i concreció pel que fa a
les línies establertes, i per acord de totes les parts signants. Així, s’ha de
desenvolupar un protocol específic de concreció del procediment de subhastes, i si
s’escau, d’adjudicació a l’ens creditor sens perjudici d’altres actuacions relacionades
amb el procediment de recaptació executiva.
6.2 Els protocols de desenvolupament d’aquest Conveni poden ser modificats a
instància de les parts interessades i a proposta, degudament fonamentada, de la
Comissió de seguiment.
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Setena. Transferència dels imports obtinguts
7.1 L’ATC ha de practicar la liquidació dels imports obtinguts en subhasta d’acord
amb el procediment de liquidació i transferència que es determini per protocol, en el
qual s’indicaran com a mínim els terminis quant a l’adjudicació del bé o dret, les
minoracions i regularitzacions, si s’escauen, i les dades que han de contenir els fitxers
de les liquidacions.
7.2 Conjuntament a la tramesa dels imports obtinguts en subhasta, l’ATC trametrà a
l’ens local la certificació de l’acta de l’acord de la Mesa de la subhasta que ha donat
lloc a la liquidació practicada.
Vuitena. Seguretat i protecció de les dades personals i de caràcter tributari
8.1 L’accés de l’ATC a les dades amb transcendència tributària que continguin els
fitxers que li trametin els ens locals signants d’aquest acord, amb l’objecte de donar
compliment a les seves estipulacions, es realitza a l’empara del que disposa l’article
95. 1.b) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i es sotmet al que
disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i a la resta de normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
En conseqüència, l’Agència Tributària de Catalunya:
-Tractarà les dades de manera lleial i transparent en relació amb la persona
interessada.
-Tractarà les dades de conformitat amb les instruccions de l’administració
responsable del tractament.
8.2 L’accés de l’ATC a altres dades de caràcter personal, de les persones físiques, no
tributàries que continguin els fitxers que li trametin els ens locals signants, es realitza
a l’empara de la normativa esmentada a l’apartat 1 del present article i de la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
8.3 Les dades i els informes o antecedents que puguin intercanviar-se entre els ens
locals i l’ATC tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzats i tractats per a les
finalitats d’aquest Conveni, sense que puguin ser comunicats a tercers, llevat que la
cessió estigui prevista en una norma de rang de llei.
8.4 En relació amb les dades que li comuniquin els ens locals, l’ATC té la condició
d’encarregada del tractament. Per tal de garantir la seguretat de la informació i la
integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades a què tingui accés, l’ATC
adoptarà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que s’estableixin en el
corresponent acord d’encàrrec de tractament de dades.
Novena. Comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del Conveni
9.1 El seguiment d’aquest Conveni el fa la mateixa Comissió de Seguiment establerta
a l’acord vuitè del Conveni de 7 de juliol de 2017 entre l’ATC i els ens locals.
9.2 Les funcions que els anteriors convenis atribueixen a la Comissió de seguiment
s’estenen a aquest Conveni i, a mes a més, se li afegeixen les següents:
ampliar els llocs on s’ha d’anunciar la subhasta,
proposar la modificació del règim econòmic d’aquest Conveni estipulat a la clàusula
desena.
Desena. Règim econòmic
10.1 Per tal de garantir la qualitat del nou servei d’execució de subhastes de béns o
drets, descrit en l’objecte d’aquest clausulat, durant el període transitori iniciat amb la
signatura del present Conveni i fins el 31 de desembre de 2019, no es repercutiran als
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ens locals, obligacions de contingut econòmic derivades de la prestació d’aquest
servei.
Al llarg d’aquest període i, abans del 31 d’octubre de 2019, les parts establiran, a
proposta raonada de l’ATC, la contraprestació a favor de l’Agència, en concepte de
rescabalament de les despeses en què pugui incórrer amb motiu de la celebració de
les subhastes. En tot cas, l’aplicació d’aquest nou règim econòmic, vigent a partir de
l’1 de gener de 2020, resta supeditada a la signatura d’una addenda o modificació
d’aquest Conveni.
10.2 Si, en execució de la resolució estimatòria d’un recurs de reposició o reclamació
economicoadministrativa contra un acte dictat per l’òrgan gestor, o d’una resolució
judicial, correspon retornar al contribuent alguna quantitat econòmica, la devolució és
a càrrec de l’òrgan gestor. En les subhastes que l’ATC alieni els béns o drets, serà
aquesta l’òrgan gestor des de l’acord d’alienació i fins la transferència dels imports
resultants. En les subhastes que l’ens local alieni els béns o drets, aquest serà l’òrgan
gestor, excepte en la recepció de dipòsits, les licitacions de la subhasta i la
transferència de l’import del dipòsit, que serà a càrrec de l’ATC.
Els béns immobles i mobles subhastats mitjançant el portal de subhastes de l’ATC es
transmetran en les condicions físiques i jurídiques que constin inscrites als registres
públics corresponents. Els immobles es transmetran a “cos cert” als efectes del que
preveu l’article 1471 del Codi civil. Així mateix, es transmetran en l’estat que consti
per cadascun en el portal de subhastes de l’ATC. La responsabilitat de la tutela,
custòdia o dipòsit dels béns o drets que se subhasten és responsabilitat dels ens
locals.
10.3 Les quantitats que hagin de ser abonades en concepte de condemna en costes
en els recursos contenciosos administratius interposats contra actes derivats de la
gestió encomanada són a càrrec de l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.
Onzena. Resolució de conflictes
Qualsevol qüestió litigiosa que es pugui plantejar entre les parts amb relació a la
interpretació, compliment o extinció d’aquest Conveni correspon a l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu d’acord amb el que preveuen la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Dotzena. Vigència, eficàcia, denúncia i revisió
12.1 Aquest Conveni obliga les parts signatàries des de l’endemà de la seva
signatura, però és requisit d’eficàcia davant de tercers la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i als butlletins oficials de cada província.
El Conveni serà vigent durant 4 anys des del dia de la seva signatura. Les parts
poden, unànimement, acordar-ne la revisió abans de finalitzar la seva durada, quan
circumstàncies objectives ho facin aconsellable per a una millor realització de les
actuacions recaptatòries objecte del Conveni.
En qualsevol moment abans de la finalització de la vigència d’aquest Conveni, les
parts signants podran acordar la pròrroga de la seva vigència per un període màxim
de quatre anys addicionals.
12.2 En el supòsit que l’ATC sol·liciti la denúncia d’aquest Conveni, aquest s’entendrà
finalitzat i extingit per a tots els ens participants el dia 31 de desembre de l’exercici en
què s’hagi notificat la denúncia.
En el supòsit que alguna de les altres entitats signants sol·liciti la denúncia d’aquest
Conveni, aquesta es farà efectiva el dia 31 de desembre de l’exercici en què s’hagi
notificat.
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Tretzena. Altres causes de resolució del Conveni
Són causes de resolució d’aquest Conveni, a part de la causa de denúncia a la què fa
esment la clàusula dotzena:
el mutu acord,
la impossibilitat legal o material, degudament justificada, de continuar amb l’objecte
del Conveni,
l’incompliment manifest i persistent de qualsevol dels acords que conté,
la resta de causes d’extinció regulades per llei.”
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.
Tercer. FACULTAR el President delegat de XALOC per a la signatura del present
conveni i del /s protocol/s de desenvolupament que se’n derivi/n.”
El president senyor Noguer comenta que passaríem al punt 12è, que és la modificació
del conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions
de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Aquí en el cas de la de Girona, l’hem
d’aprovar per a l’alienació mitjançant subhasta de béns embargats, senyor Camps.
El diputat senyor Jordi Camps pren la paraula i manifesta que a nivell d’antecedents,
recordar que en data 5 el maig de 2015 es va signar un conveni entre l’Agència
Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per
a la recaptació de la via executiva d’ingressos tributs i altres ingressos de dret públic,
al qual es va donar publicitat mitjançant la resolució número 74/2015. Aquest acord
amb l’Agència Tributària de Catalunya pot dur a terme per delegació de les
diputacions mitjançant formes de col·laboració amb aquests organismes a l’àmbit
territorial de Catalunya. Actuacions de gestió recaptatòria, en via executiva, i
qualsevol adreçada a la recaptació executiva dels tributs o recursos de dret públic
propis de les diputacions per la gestió dels quals les diputacions hagin assumit els
municipis. Aquí, el que anem a fer és una modificació d’aquell acord que s’havia pres,
mitjançant la modificació del conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de
Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la
recaptació mitjançant subhasta pública dels béns embargats. És un petit tràmit d’una
petita modificació d’aquell acord que s’havia pres fa uns anys enrere, moltes gràcies.
El senyor president intervé i comenta, entenc que ja ho han aprovat les altres
diputacions. Alguna consideració? Entenem doncs que s’aprova per unanimitat?
Gràcies, senyor Camps.
S’APROVA per unanimitat
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
13.

PLE127/000030/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa
Viària (013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de
Riudarenes per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera
GIV-5514, a l'Esparra. (Exp. 2018/8210)

“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-5514, de l’Esparra, la
qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del nucli del municipi de
l’Esparra. L'Ajuntament de Riudarenes ha manifestat el seu interès en disposar del
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tram final urbà amb una longitud de 183 metres per tractar-lo com a carrer del
municipi.
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament de Riudarenes coincideixen en
constatar que aquest vial actualment ja és carrer del nucli de Riudarenes i que el seu
trànsit és majoritàriament urbà. Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a
l'Ajuntament de Riudarenes per tal que l’incorpori al seu patrimoni viari, conforme amb
l’article 48.1 i la disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres
(Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de
carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre).
La cap del Servei de Xarxa Viària Local, en data 15 d’abril de 2019, i el cap del Servei
de Serveis Generals i Patrimoni, en data 16 d’abril de 2019, han emès informe
favorable sobre la cessió a l’Ajuntament de Riudarenes d’un tram urbà de la carretera
GIV-5514, a l’Esparra.
Per tot això, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de
Girona i l'Ajuntament de Riudarenes per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de
la carretera GIV-5514, a l’Esparra:
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per
acord de Ple de ---------------------------.
Ajuntament de Riudarenes, representat pel seu alcalde president, Jordi Gironès i
Pasolas, assistit pel secretari de la corporació, Pere Servià i Pericay, en virtut de les
facultats conferides per acord de la Junta de Govern Local de 25 d’octubre de 2019.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-5514, de l’Esparra, la
qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del nucli del
municipi de l’Esparra. L'Ajuntament de Riudarenes ha manifestat el seu interès en
disposar del tram final urbà amb una longitud de 183 metres per tractar-lo com a
carrer del municipi.
2. Ambdues parts coincideixen en constatar que aquest vial actualment ja és carrer
del nucli de Riudarenes i que el seu trànsit és majoritàriament urbà. Per aquest
motiu aquest tram es pot lliurar a l'Ajuntament de Riudarenes per tal que
l’incorpori al seu patrimoni viari, conforme amb l’article 48.1 i la disposició
addicional primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 2/2009,
de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de carreteres (Decret
293/2003, de 18 de novembre).
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents PACTES
1. La Diputació de Girona cedeix la titularitat del tram de la carretera GIV-5514, de
l’Esparra, des del PK 6+300 fins al final d’aquesta. La carretera té una calçada
d'amplada nominal de 4 metres amb paviment asfàltic i vorals d'amplada variable.
Disposa de senyalització vertical i horitzontal que com el paviment de la calçada i
dels vorals està en bon estat.
L'Ajuntament de Riudarenes declara conèixer i acceptar les característiques i
estat de conservació d’aquest tram i adquireix, de ple dret i a tots els efectes, el
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2.

3.

4.

tram indicat en el paràgraf anterior per incorporar-lo al seu patrimoni viari urbà.
S’annexa plànol on es grafia el tram objecte de traspàs. A partir d’aquest traspàs
la carretera GIV-5514, de l’Esparra, finalitzarà just abans de la cruïlla amb el camí
d’Argimon, on l'eix té per coordenades X = 471371 i Y = 4630567.
La Diputació de Girona, en els propers mesos realitzarà en el tram una millora de
la regularitat del ferm amb una capa d’aglomerat asfàltic en calent que ha de
permetre repintar tota la calçada.
Aquesta cessió serà vàlida i eficaç en la darrera data de signatura d'aquest
document. A partir d’aquest moment l'Ajuntament de Riudarenes es farà càrrec
del seu manteniment i explotació íntegre.
Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació
amb aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es
resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa.”

Segon. Cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament de Riudarenes d'un tram urbà de la
carretera GIV-5514, a l’Esparra, lliure de càrregues, per a la seva incorporació a la
xarxa municipal.
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu
desenvolupament.
Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Riudarenes i als Serveis
d'Intervenció i de Serveis Generals i Patrimoni de la Diputació de Girona pel seu
coneixement i efectes procedents.
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.”
El president senyor Miquel Noguer comenta que passaríem a la comissió de Territori i
Sostenibilitat. El punt 13è seria aprovació del text del conveni amb l’Ajuntament de
Riudarenes per a la cessió al mateix ajuntament d’un tram urbà de la carretera GIV5514 a l’Esparra. Té la paraula el diputat senyor Carlos Álvarez.
El diputat delegat de Xarxa Viària senyor Carlos Álvarez comenta que l’Ajuntament de
Riudarenes ha manifestat el seu interès de disposar d’aquest tram de final de
carretera de 183 metres per poder tractar-lo com a carrer municipal. Per tant, amb els
informes favorables del cap del servei de Xarxa Viària, i el cap també del servei de
Serveis generals i Patrimoni, els quals són prou favorables, es proposa aprovar el text
del conveni en que diu que la Diputació de Girona cedeix aquesta titularitat a la
carretera GIV-5514 amb quatre metres d’amplada i lliure de càrregues i l’Ajuntament
de Riudarenes l’accepta amb les característiques actuals que hi ha. A més a més, la
Diputació de Girona també farà un manteniment de la capa d’aglomerat asfàltic per
poder-la repintar i entregar-la en condicions. Es tracta d’aprovar aquest conveni i
facultar al president perquè el pugui signar i traslladar l’acord a l’Ajuntament de
Riudarenes i també publicar-lo al BOP.
S’APROVA per unanimitat.
14.

PLE127/000029/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa
Viària (013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament d'Albanyà
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per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GI-511, de
Terrades a Albanyà. (Exp. 2019/3433)
“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-511, de Terrades a
Albanyà, la qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del nucli del
municipi d’Albanyà.
L'Ajuntament d’Albanyà ha manifestat el seu interès en disposar del tram final urbà.
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament d’Albanyà coincideixen en constatar
que aquest vial actualment ja és carrer del municipi d’Albanyà i que el seu trànsit és
majoritàriament urbà. Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a l'Ajuntament
d’Albanyà per tal que l’incorpori al seu patrimoni viari, conforme l’article 48.1 i la
disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de carreteres (Decret
293/2003, de 18 de novembre).
La cap del Servei de Xarxa Viària Local, en data 11 d’abril de 2019, i el cap del Servei
de Serveis Generals i Patrimoni, en data 16 d’abril de 2019, han emès informe
favorable sobre la cessió a l’Ajuntament d’Albanyà d’un tram urbà de la carretera GI511, de Terrades a Albanyà.
Per tot això, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de
Girona i l'Ajuntament d’Albanyà per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la
carretera GI-511, de Terrades a Albanyà:
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per
acord del Ple de ---------------------------------------------------.
Ajuntament d’Albanyà, representat pel seu alcalde president, Joan Fàbregas i Jordà,
assistit pel secretari de la corporació, David Mateos i Casamitjana, en virtut de les
facultats conferides per acord del Ple de 6 d’abril de 2019.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-511, de Terrades a
Albanyà, la qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del
nucli del municipi d’Albanyà.
L'Ajuntament d’Albanyà ha manifestat el seu interès en disposar del tram final
urbà.
2. Ambdues parts coincideixen en constatar que aquest vial actualment ja és carrer
del municipi d’Albanyà i que el seu trànsit és majoritàriament urbà. Per aquest
motiu aquest tram es pot lliurar a l'Ajuntament d’Albanyà per tal que l’incorpori al
seu patrimoni viari, conforme l’article 48.1 i la disposició addicional primera del
text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i
l’article 172 del Reglament general de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de
novembre).
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents PACTES
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1.

5.

6.

La Diputació de Girona cedeix la titularitat del tram final de la carretera G-511, de
Terrades a Albanyà, amb una longitud 50 metres.
Disposa de senyalització vertical i horitzontal que està en bon estat, així com
també el paviment de la calçada i els vorals.
L'Ajuntament d’Albanyà declara conèixer i acceptar les característiques i estat de
conservació d’aquest tram i adquireix, de ple dret i a tots els efectes, el tram
indicat en el paràgraf anterior per incorporar-lo al seu patrimoni viari urbà.
En el plànol annex a aquest conveni es grafia el tram objecte de traspàs. A partir
d’aquest traspàs la carretera GI-511, de Terrades a Albanyà, finalitzarà al PK
11+650, on l'eix té per coordenades UTM X = 477.114 i Y = 4.683.786.
Aquesta cessió serà vàlida i eficaç en la darrera data de signatura d'aquest
document. A partir d’aquest moment l'Ajuntament d’Albanyà es farà càrrec del seu
manteniment i explotació íntegre.
Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació
amb aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es
resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa.”

Segon. Cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament d’Albanyà d'un tram urbà de la
carretera GI-511, de Terrades a Albanyà, lliure de càrregues, per a la seva
incorporació a la xarxa municipal.
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu
desenvolupament.
Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Albanyà i als Serveis d'Intervenció i
de Serveis Generals i Patrimoni de la Diputació de Girona pel seu coneixement i
efectes procedents.
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.”
El diputat delegat de Xarxa Viària senyor Carles Álvarez pren la paraula i manifesta
que aquest punt és similar a l’anterior. L’Ajuntament d’Albanyà també demana que
l’últim tram de carretera que entra al seu nucli urbà també pugui ser catalogat com a
vial municipal. Per tant el que es proposa, amb els informes favorables també de cara
als serveis de Xarxa Viària i de Serveis generals i Patrimoni és aprovar aquest
conveni per cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament d’Albanyà d’un tram urbà de la
carretera GI-511 que va de Terrades a Albanyà. Entregar-la lliure de càrregues per a
la incorporació a la xarxa municipal. És a dir, facultar al president perquè signi el
conveni i traslladar a l’Ajuntament d’Albanyà i també publicar aquest conveni al BOP.
S’APROVA per unanimitat.
15.

PLE127/000031/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa
Viària (013): Aprovació inicial del projecte de Via verda paral·lela al
condicionament de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs,
tram entre Garrigàs i Arenys d'Empordà. (Exp. 2019/1635)
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“El Ple de la Diputació de Girona, de 19 de febrer de 2019, va aprovar definitivament
el projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la carretera GIV6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs-Arenys d’Empordà, i va
encarregar al Servei de Xarxa Viària Local la redacció d’un projecte complementari
que inclogués una via verda lateral i la infraestructura per a la xarxa de fibra òptica.
Per donar compliment a aquest acord el Servei de Xarxa Viària Local ha redactat el
projecte constructiu d’obres de Via verda paral·lela al condicionament de la carretera
GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, en el tram entre Garrigàs i Arenys
d’Empordà, amb un pressupost de 277.349,33 euros, IVA inclòs.
L’objectiu del projecte és una via verda amb una longitud aproximada d’1,908
quilòmetres al costat est de la carretera GIV-6226, sensiblement paral·lela a aquesta.
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi
dictamina favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Via verda paral·lela al
condicionament de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, en el tram
entre Garrigàs i Arenys d’Empordà, amb un pressupost de 277.349,33 euros, IVA
inclòs.
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau,
reclamacions i/o al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació
en el tràmit d’informació pública, l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà
definitiva.
Tercer. Trametre aquest acord i el projecte als Ajuntaments de Garrigàs i de Palau de
Santa Eulàlia per al seu informe.
Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en la
separata del projecte.
Cinquè. Trametre aquest acord i l’annex dels serveis afectats del projecte a
Telefónica de España, SAU i a Proveïments d’Aigua, SA perquè valorin els treballs
per al desplaçament i reposició dels serveis afectats per les obres del projecte.
Sisè. Trametre aquest acord i el projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la seva
autorització.
Setè. Trametre aquest acord i el projecte a la Secció d'Expropiacions.”
El senyor president comenta que passaríem al punt 15è de l’ordre del dia, que és
l’aprovació inicial del projecte de la via verda, paral·lel al condicionament de la
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carretera GIV-6226 de la nacional II a Vilaür per Garrigàs, tram entre Garrigàs i
Arenys d’Empordà, senyor Álvarez.
El diputat delegat de Xarxa Viària senyor Carlos Álvarez intervé i comenta que al mes
de febrer es va aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de
condicionament d’aquest tram de la carretera GIV-6226 i també es va aprovar en el
mateix ple encarregar al servei de Xarxa Viària la redacció d’un projecte
complementari que inclogués una via verda lateral i la infraestructura per a la xarxa de
la fibra òptica amb una longitud de quasi bé 2 kilòmetres, que és paral·lela a la
mateixa carretera. Per tant el que es proposa és aprovar inicialment aquest projecte,
que s’ha encarregat el mes de febrer, constructiu d’obres per a la via verda paral·lela i
el condicionament de la carretera GIV-6226 que va de la nacional II a Vilaür per
Garrigàs amb un pressupost de 277.341,33 euros. Publicar aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província i, si no hi ha reclamacions, aquesta aprovació inicial
esdevindria com a projecte definitivament aprovat.
S’APROVA per unanimitat.
16.

PLE127/000036/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa
Viària (013): Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres
d'eixamplament de diversos trams de la ctra. GIV-5241, a Batet de la Serra,
i inici expedient d'expropiació. (Exp. 2018/7052)

“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió del dia 19 de febrer de 2019, va
aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de l’Eixamplament de diversos
trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra, amb un pressupost de 84.967,00
euros (IVA inclòs). Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública durant el
termini de trenta dies hàbils a través de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, número 45 de data 5 de març de 2019.
Durant el període d’informació pública s’han presentat algunes al·legacions, les quals
es responen en base a l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària Local en
funcions parcials, en data 24 d’abril de 2019, que transcrit literalment diu:
“1. Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió del dia 19 de febrer de 2019, va aprovar
inicialment el projecte d’eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a
Batet de la Serra, amb un pressupost de 84.967,00 euros, IVA inclòs.
En data 5 de març de 2019 (BOP número 45) el projecte esmentat se sotmet a
informació pública pel termini de 30 dies hàbils.
2.Al·legacions rebudes
S’han rebut les al·legacions següents:
•13/03/2019, Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials
de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya
•05/04/2019, Jordi Gironès Danés, en representació de Pere Alzamora i Maria
Milagros Gutiérrez Agúndez
3.Contingut de les al·legacions
-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
Constata que el projecte recull les condicions establertes pel Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa relatives a la revegetació dels talussos.
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Recorda que durant l’execució dels treballs s’haurà de donar compliment a la resta de
condicions fixades en l’informe del Parc.
-Jordi Gironès Danés, en representació de Pere Alzamora i Maria Milagros Gutiérrez
Agúndez
Informa que al PK 0+640 marge dret és l’accés natural de sempre des de la carretera
al camp adjacent i demana mantenir-lo amb la formació d’un gual de formigó de
mínim 4 metres.
Demana que en cas d’haver-se de reposar la canonada d’aigua que passa
paral·lelament a la carretera entre els PK 0+600 i 0+760 no s’afecti ni malmeti el mur
de contenció de pedra i que si s’afecta a l’espai asfaltat i vorada de pedra del portal,
es reconstrueixi segons la configuració actual.
Informa que l’actual mur de pedra es va construir al 2002 a la distància des de la
carretera que la normativa preveia en aquests casos. Demana que si amb els
eixamplaments previstos es redueix la distància no s’hagi de modificar el mur existent.
4.Informe sobre les al·legacions
4.1.Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
Es limita a constatar que en la redacció del projecte s’han recollit les condicions
establertes pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a recordar que
durant l’execució s’haurà de donar compliment a la resta de condicions.
4.2.Jordi Gironès Danés, en representació de Pere Alzamora i Maria Milagros
Gutiérrez Agúndez
En quan a l’accés del PK 0+640, val a dir que durant l’execució de les obres sempre
es respecten, i en cas de quedar afectats es reposen, els accessos legalitzats a les
finques adjacents.
Pel que fa a la possible reposició de la canonada d’aigua soterrada cal informar que el
projecte no ho preveu en tant que es va autoritzar a una distància superior a
l’afectada per les obres. En cas de que en algun punt quedés afectada per
incompliment de la distància autoritzada, la reposició de la canonada i de les
afeccions que aquesta produeixi hauran d’anar a càrrec de la companyia
subministradora.
I pel que fa al mur existent, si es va construir al seu dia d’acord amb les autoritzacions
donades, no hi ha motiu per haver de modificar res.
5.Conclusió
Per tot això exposat proposo aprovar definitivament el projecte d’eixamplament de
diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra, sense haver d’imposar
cap prescripció addicional.”
El projecte esmentat conté la determinació dels terrenys que són necessaris d’adquirir
i ocupar per a la seva execució i que són els següents:
Terme municipal d’Olot
Finca de
projecte

Polígon

Parcel·la

Titular

Naturalesa

1

9

6

77902673V
77904097S

Rústic

215,39

2

1

2

B17392812

Rústic

531,49

3

1

13

40228593Y

Rústic

103,82
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4

1

30

77908713P
46670971S

Rústic

29,40

5

1

16

43630745K

Rústic

409,90

D’acord amb l’article 19 apartats 2 i 3 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de
carreteres comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i l’adquisició dels drets corresponents,
inclosos els béns i drets compresos en el replantejament del projecte i en les
modificacions d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes d’expropiació
forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.
Aquesta declaració d’urgent ocupació determina que en l’expropiació forçosa s’apliqui
el procediment d’urgència en l’ocupació dels béns afectats, d’acord amb el que
estableix l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa.
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003,
de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades, d’acord i amb fonament a l’informe
emès pel cap del Servei de Xarxa Viària Local en funcions parcials, de 24 d’abril de
2019.
Segon. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres del de l’Eixamplament
de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra, amb un pressupost
de 84.967,00 euros (IVA inclòs).
D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de carreteres, aquesta aprovació porta aparellada la declaració d’utilitat
pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets
afectats pel projecte als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la
imposició o modificació de servituds.
Tercer. Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, els
quals figuren en la relació concreta i individualitzada del projecte constructiu d’obres
de l’Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra,
d'acord amb el que regula l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, als efectes d’aplicar el
procediment que regula l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de
desembre de 1954, i 56 i següents del seu Reglament.
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Quart. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris
formulada a l'efecte i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, amb
vista a l'execució del projecte d'obres esmentat, que es descriu tot seguit:
Terme municipal d’Olot
Finca de
projecte

Polígon

Parcel·la

Titular

Naturalesa

Superfície
esplanació (m2)

1

9

6

77902673V
77904097S

Rústic

215,39

2

1

2

B17392812

Rústic

531,49

3

1

13

40228593Y

Rústic

103,82

4

1

30

77908713P
46670971S

Rústic

29,40

5

1

16

43630745K

Rústic

409,90

Cinquè. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en
un o dos diaris de major circulació de la província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament
d’Olot, per tal que es puguin rectificar els possibles errors que s'estimin comesos en la
relació, d'acord amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d’expropiació
forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26
d'abril de 1957.
Sisè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a
l’Ajuntament d’Olot.
Setè. Requerir a l’Ajuntament d’Olot perquè una vegada hagi finalitzat el termini
esmentat, trameti el corresponent certificat d'exposició pública, en virtut del que
regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de
1954, i 17 del Reglament d'expropiació forçosa, de 26 d'abril de 1957.
Vuitè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats que es troben
descrits en la relació concreta i individualitzada de propietaris del projecte.
Novè. Encomanar a la secció d'Expropiacions que endegui la tramitació administrativa
del procediment d’expropiació forçosa, inclosos els apartats cinquè, sisè, setè, vuitè i
dotzè del present acord, fins a la seva finalització.
Desè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o
els recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el
procediment i expedient d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a
l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les rectificacions o
modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades,
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de
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les obres del projecte constructiu d’obres de l’Eixamplament de diversos trams de la
carretera GIV-5241, a Batet de la Serra.
Onzè. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres de
l’Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra, al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d'anuncis de la corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.”
El senyor president intervé i comenta que passaríem al següent punt que és
l’aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres d‘eixamplament dels diversos
trams de la carretera GIV-5241 a Batet de la Serra, municipi d’Olot, inici de l’expedient
d’expropiació, senyor Álvarez.
El diputat delegat de Xarxa Viària senyor Carlos Álvarez manifesta que el mes de
febrer també es va aprovar inicialment aquest projecte que és d’arranjament de
diversos trams d’aquesta carretera, la GIV-5241, que va a Batet de la Serra, amb un
pressupost de 84.967 euros. Durant el termini d’exposició pública hi ha hagut algunes
al·legacions però es desestimen. Per tant, el que s’aprova, segons els informes
tècnics, el que es proposa és aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres
per a l’eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241 que va a Batet de la
Serra, amb un pressupost de 84.967 euros.
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta que en la línia del que hem fet als
últims plenaris, el grup de la CUP ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.
S’APROVA per 23 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
17.

PLE127/000034/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa
Viària (013): Aprovació inicial del projecte de condicionament d'un tram de
la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal
de Madremanya, i aprovació de l'addenda de telecomunicacions. (Exp.
2018/7807)

“La Diputació de Girona és titular de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per
Madremanya.
Aquesta carretera actualment està condicionada, amb l’amplada corresponent a la
seva IMD, llevat del tram inicial, afectat per la futura construcció de la variant de
Bordils per part de la Generalitat de Catalunya, i del tram entre Madremanya i
Monells.
Dins el pla d’actuació a la xarxa viària local es preveu l’execució del condicionament
entre Madremanya i Monells durant els anys 2019 i 2020.
Al tram que correspon al terme municipal de Madremanya la carretera té una amplada
inferior als 5 metres (llevat d’algunes corbes amb sobre amplada), un traçat amb
corbes de radi reduït i pendents de fins el 8%.
El Servei de Xarxa Viària Local ha redactat el projecte de Condicionament d’un tram
de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de
Madremanya, amb un pressupost d’1.200.212,43 euros, IVA inclòs.
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L’objectiu d’aquest projecte és definir i valorar les obres corresponents al
condicionament i millora de la carretera GIV-6701 que comunica els nuclis urbans de
Bordils i Corçà passant per les poblacions de Sant Martí Vell, Madremanya i Monells.
El tram objecte del projecte té una longitud aproximada de 2,1 quilòmetres i transcorre
dins el nucli urbà de Madremanya fins al terme municipal de Monells. Així mateix, el
projecte inclou la definició i valoració de les obres per a la construcció de la via verda
que discorrerà en paral·lel a la mateixa carretera.
També s’ha redactat l’addenda de telecomunicacions on es valoren les obres
necessàries per a la incorporació de la infraestructura per a la futura xarxa de fibra
òptica, amb un pressupost de 56.344,33 euros, IVA inclòs.
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi
dictamina favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un
tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal
de Madremanya, amb un pressupost d’1.200.212,43 euros, IVA inclòs.
Segon. Aprovar l’addenda de telecomunicacions on es valoren les obres necessàries
per a la incorporació de la infraestructura per a la futura xarxa de fibra òptica, amb un
pressupost de 56.344,33 euros, IVA inclòs.
Tercer. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau,
reclamacions i/o al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació
en el tràmit d’informació pública, l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà
definitiva.
Quart. Trametre aquest acord i el projecte a l’Ajuntament de Madremanya per al seu
informe.
Cinquè. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en
la separata del projecte.
Sisè. Trametre aquest acord i l’annex dels serveis afectats del projecte a Endesa
Distribución Eléctrica, SAU; Eléctrica de Jafre, SA; Telefónica de España, SAU, i a la
Mancomunitat d’Aigües Intermunicipal del Baix Empordà perquè valorin els treballs
per al desplaçament i reposició dels serveis afectats per les obres del projecte.
Setè. Trametre aquest acord i el projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la seva
autorització.
Vuitè. Trametre aquest acord i el projecte a la Secció d'Expropiacions.”
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El president senyor Miquel Noguer comenta que passaríem al punt següent, el 17è,
l’aprovació inicial d’un projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIV-6701
de Bordils a Corçà, per Madremanya, terme municipal de Madremanya i a l’aprovació
de l’addenda de telecomunicacions, senyor Álvarez.
El diputat delegat de Xarxa Viària senyor Carlos Álvarez manifesta que, aquest tram
de carretera que té una amplada de 5 metres i una intensitat mitjana de circulació de
més vehicles/dia, per al qual el servei de Xarxa Viària ha redactat aquest projecte
amb l’objectiu de definir i valorar les obres corresponents al condicionament del que
és el reglament de carreteres. Per tant, també s’ha redactat l’addenda de
telecomunicacions on es valoren les obres necessàries per a la incorporació de la
infraestructura per la futura xarxa de fibra òptica amb un pressupost de 56.344,33
euros. Per tant el que es proposa és aprovar inicialment el projecte constructiu
d’obres de condicionament d’un tram de la carretera GIV-6701, que va de Bordils a
Corçà per Madremanya, justament el que ha fet el terme municipal de Madremanya,
amb un pressupost total de 1.200.212,43 euros. Aprovar també l’addenda de
comunicacions, on es valoren les obres necessàries per a la incorporació de
l’estructura per al desplegament de la fibra òptica amb un pressupost de 56.344,33
euros. Sotmetre aquest projecte a informació pública, publicar al BOP amb un període
de 30 dies i, en el cas també que no hi hagi reclamacions ni al·legacions en el tràmit
d’informació pública, també esdevindrà com a aprovació definitiva. Trametre aquest
acord a l’Ajuntament de Madremanya, als propietaris afectats, a les empreses de
serveis que també estan afectades, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la secció
d’Expropiacions perquè iniciïn el projecte expropiatori.
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, igual que amb el punt
anterior, el grup de la CUP farà una abstenció.
El senyor President intervé i comenta que aquí van veient que es van incorporant les
xarxes de fibra òptica, tal com havíem acordat. Per tant, igual que a l’anterior, amb
una abstenció i la resta de vots a favor, quedaria aprovat.
S’APROVA per 23 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
18.

PLE127/000032/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei
programes europeus (029): Modificació del cofinançament de les
operacions dels ajuntaments i altres entitats, aprovats per la Generalitat de
Catalunya, dintre la convocatòria dels PECT. (Exp. 2016/1483)

“Vista la Resolució de Presidència de la Diputació de Girona, del dia 26 de juliol de
2018, en que s’aprova el cofinançament definitiu assignat per la Diputació de Girona a
les operacions dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i
entitats sense finalitat lucrativa que han estat aprovades, definitivament, pel
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya per als projectes d'especialització i competitivitat territorial del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (PECT) dintre de la convocatòria regulada
per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril.
Vist que aquesta Resolució determina, en el punt segon, que “l’abonament de
l’aportació de la Diputació de Girona a l’entitat beneficiària es durà a terme a mesura
que es presentin les certificacions de despesa a la plataforma SIFECAT. Si una
despesa, inicialment considerada com a elegible, desprès de les revisions
corresponents dels ens auditors, es considera no elegible, serà deduïda, en el
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percentatge que li correspongui de l’aportació de la Diputació en el pagament
següent. Si s’han dut a terme tots els pagaments inicialment previstos, l’entitat
beneficiària haurà de retornar a la Diputació de Girona la quantitat afectada d’acord
amb el que estableix l’art. 34 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Girona”
Atès que el punt primer de l’esmentada Resolució de 24 de juliol de 2018 estableix la
previsió següent per a les aportacions de la Diputació de Girona:
PECT 001-P-000022. Girona, ecosistema innovador.
Exp.

Entitat

NIF

Despesa
elegible

Aportació Diputació
2018

SP/140
SP/145
SP/151

2019

2020

Total

Consell Comarcal de
la Selva
Universitat de Girona

P6700002F

268.987,50

11.207,81

28.019,53

28.019,53

67.246,88

Q6750002E

1.174.166,13

48.923,59

122.308,97

122.308,97

293.541,53

Ajuntament
Figueres

P1707200J

503.751,93

20.989,66

52.474,16

52.474,16

125.937,98

1.946.905,56

81.121,07

202.802,66

202.802,66

486.726,39

de

PECT 001-P-000042. Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.
Exp.

Entitat

NIF

Despesa
elegible

Aportació Diputació
2018

SP/131
SP/137
SP/141
SP/147
SP/150
SP/164

2019

2020

Total

Consell Comarcal de
la Cerdanya
Consell Comarcal del
Pla de l'Estany
Universitat de Girona

P1700016G

209.456,94

8.727,37

21.818,43

21.818,43

52.364,24

P6700010I

211.216,79

8.800,70

22.001,75

22.001,75

52.804,20

Q6750002E

200.226,69

8.342,78

20.856,95

20.856,95

50.056,67

Consorci de les Vies
Verdes
Consell Comarcal de
l'Alt Empordà
Agència
de
Desenvolupament del
Ripollès

P1700047B

211.216,79

8.800,70

22.001,75

22.001,75

52.804,20

P6700008C

275.149,52

11.464,56

28.661,41

28.661,41

68.787,38

P1700070D

211.216,79

8.800,70

22.001,75

22.001,75

52.804,20

1.318.483,52

54.936,81

137.342,03

137.342,03

329.620,88

PECT 001-P-000082. Girona, regió sensible a l'aigua.
Exp.

Entitat

NIF

Despesa
elegible

Aportació Diputació
2018

2019

2020

Total

SP/132

Fundació Mas Badia

G17087909

739.030,90

30.792,95

76.982,39

76.982,39

184.757,73

SP/142

Universitat de Girona

Q6750002E

331.788,91

13.824,54

34.561,34

34.561,34

82.947,23

SP/144

Universitat de Girona

Q6750002E

415.101,39

17.295,89

43.239,73

43.239,73

103.775,35

SP/153

Fundació Mar

G17842774

348.770,00

14.532,08

36.330,21

36.330,21

87.192,50

SP/160

Junta
Central
d'Usuaris d'Aigües del
Baix Ter
IRTA.
Institut
de
Recerca i Tecnologies
Agroal.

V55239776

447.005,00

18.625,21

46.563,02

46.563,02

111.751,25

Q5855049B

200.738,06

8.364,09

20.910,21

20.910,21

50.184,52

2.482.434,26

103.434,76

258.586,90

258.586,90

620.608,56

SP/161

PECT 001-P-000323. Girona, regió saludable.
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Exp.

Entitat

NIF

Despesa
elegible

Aportació Diputació
2018

SP/152

Institut d'Investigació
Biomèdica de Girona
Dr. Josep Trueta
Fundació
Salut
Empordà
Dipsalut

SP/155
SP/159

2019

2020

Total

G17432592

1.420.377,60

59.182,40

147.956,00

147.956,00

355.094,40

G17029810

341.500,00

14.229,17

35.572,92

35.572,92

85.375,00

Q1700565C

863.000,00

35.958,33

89.895,83

89.895,83

215.750,00

2.624.877,60

109.369,90

273.424,75

273.424,75

656.219,40

001-P-000482. Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial
Exp.

Entitat

NIF

Despesa
elegible

Aportació Diputació
2018

2019

2020

Total

SP/157

Ajuntament de Girona

P1708500B

424.246,40

17.676,93

44.192,33

44.192,33

106.061,60

SP/157

Ajuntament de Girona

P1708500B

3.107.393,32

129.474,72

323.686,80

323.686,80

776.848,33

3.531.639,72

147.151,66

367.879,14

367.879,14

882.909,93

TOTAL

2.976.085,16

Tenint en compte que el procés de certificació dintre de la plataforma SIFECAT és
molt més lent de l’inicialment previst, principalment pel retard en la programació dels
PECT per part de la Generalitat de Catalunya i que l’execució de la despesa també
s’ha endarrerit per la llargada dels tràmits administratius que la majoria d’entitats han
hagut de realitzar.
Atès que la despesa que es proposa autoritzar supera els percentatges de despesa
plurianual que estableix l’art. 174 del TRLHL, comporta que l’aprovació d’aquest acord
recaigui sobre el Ple de la Corporació.
Vist l’informe favorable del cap del Servei de Programes Europeus i la fiscalització
realitzada d’acord amb la instrucció de control intern, la Comissió Informativa de
Territori i Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Modificar la taula de la distribució anual de les aportacions de la Diputació
de Girona, recollida en el punt primer de la Resolució de 24 de juliol de 2018, en el
sentit de disminuir l’anualitat de 2019 i incorporar l’anualitat de 2021 i fer-hi constar
les aplicacions pressupostàries corresponents, resultant la taula següent:
2018

2019

2020

2021

TOTAL

PECT 001-P-000022. Girona, ecosistema innovador.
SP/140.
2016/2072

P6700002F

GO03-001933. Transferència de la metodologia Test Us als centres/vivers d’empresa de les
comarques de Girona

320

Consell
Comarcal
de
la
Selva
4390

46500

SP/145.
2016/2073

Universitat
de Girona

Q6750002E

Ajuts a consells 11.207,81
11.207,81
28.019,53
16.811,73
67.246,88
comarcals
programa
PECT
Innovació
GO03-000603. Programa campus sectorials. Estructuració i dinamització ecosistemes
innovadors sectorials demarcació de Girona
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320

4390

48100

SP/151.
2016/831

Ajuntamen
t
de
Figueres
4390

P1707200J

320

Ajuts a entitats 48.923,59
48.923,59
122.308,97
73.385,37
293.541,52
no
lucratives
programa
PECT
Innovació
GO03-001934. Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competivitat
empresarial a l’Alt Empordà

Ajuts
a 14.306,01
14.306,01
35.765,02
ajuntaments
programa
PECT
Innovació
320
4390
76200
Ajuts
a 6.683,65
6.683,65
16.709,14
ajuntaments
per
inversió
programa
PECT
Innovació
PECT 001-P-000042. Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.
SP/150.
2016/2088

46200

21.459,02

85.836,06

10.025,49

40.101,93

40.837,38

P6700008C

Alt Empordà.

320

Consell
Com. de
l'Alt
Empordà
4320

46500

320

4320

76500

SP/131.
2016/2079

P1700016G

320

Consell
Comarcal
de
la
Cerdanya
4320

Ajuts a consells 6.806,23
6.806,23
17.015,57
10.209,35
comarcals
programa
PECT Turisme
Ajuts a consells 4.658,33
4.658,33
11.645,83
6.987,51
comarcals per
inversió
programa
PECT Turisme
GO03-002042. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Cerdanya.

320

4320

76500

SP/137.
2016/2082

P6700010I

320

Consell
Comarcal
Pla
de
l'Estany
4320

320

4320

76500

SP/147.
2016/2086

P1700047B

320

Consorci
de les Vies
Verdes
4320

320

4320

76700

46500

46500

46700

27.950,00

Ajuts a consells 5.144,04
5.144,04
12.860,10
7.716,06
30.864,24
comarcals
programa
PECT Turisme
Ajuts a consells 3.583,33
3.583,33
8.958,33
5.375,01
21.500,00
comarcals per
inversió
programa
PECT Turisme
GO03-002050. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Pla de l'Estany.

Ajuts a consells 5.217,37
5.217,37
13.043,42
7.826,04
31.304,20
comarcals
programa
PECT Turisme
Ajuts a consells 3.583,33
3.583,33
8.958,33
5.375,01
21.500,00
comarcals per
inversió
programa
PECT Turisme
GO03-002059. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarques de Girona.

Ajuts
a
consorcis
programa
PECT Turisme
Ajuts
a
consorcis per

5.217,37

5.217,37

13.043,42

7.826,04

31.304,20

3.583,33

3.583,33

8.958,33

5.375,01

21.500,00
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SP/164.
2016/2093

P1700070D

320

Agència
de
Desenvolu
pament
del
Ripollès
4320

320

4320

76700

SP/141.
2016/2083
320

Universitat
de Girona
4320

Q6750002E

SP/132.
2016/2096
320

Fundació
Mas Badia
4190

G17087909

320

4190

78100

SP/142.
2016/2098
320

Universitat
de Girona
4190

Q6750002E

SP/144.
2016/2099
320

Universitat
de Girona
4190

Q6750002E

320

4190

78100

SP/153.
2016/2105
320

Fundació
Mar
4190

G17842774

SP/160.
2016/2107

Junta
Central
d'Usuaris
d'Aigües
del
Baix
Ter
4190

V55239776

46700

inversió
programa
PECT Turisme
GO03-002063. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Ripollès.

Ajuts a entitats 5.217,36
5.217,36
13.043,42
7.826,06
31.304,20
no
lucratives
programa
PECT Turisme
Ajuts a entitats 3.583,33
3.583,33
8.958,33
5.375,01
21.500,00
no
lucratives
per
inversió
programa
PECT Turisme
GO03-002052. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Demarcació de Girona.

Ajuts a entitats
no
lucratives
programa
PECT Turisme
PECT 001-P-000082. Girona, regió sensible a l'aigua.

320

48100

48100

48100

48100

48000

48100

8.342,78

8.342,78

20.856,95

12.514,15

50.056,66

GO03-001929. Implementació d'estratègies demostratives per a la millora de l'eficiència del
reg agrícola.
Ajuts a entitats 20.376,29
20.376,29
50.940,72
30.564,42
122.257,72
no
lucratives
programa
PECT Aigua
Ajuts a entitats 10.416,67
10.416,67
26.041,67
15.624,99
62.500,00
no
lucratives
per
inversió
programa
PECT Aigua
GO03-001930. Control de l'estat ecològic de les masses d'aigua superficial a partir
d'actuacions innovadores de correcció i adaptació
Ajuts a entitats 13.824,54
13.824,54
34.561,34
20.736,81
82.947,23
no
lucratives
programa
PECT Aigua
GO03-001763. Automatització, control i gestió dels canals de reg de les comunitats de
regants.
Ajuts a entitats 11.754,22
11.754,22
29.385,56
17.631,35
70.525,35
no
lucratives
programa
PECT Aigua
Ajuts a entitats 5.541,66
5.541,66
13.854,17
8.312,51
33.250,00
no
lucratives
per
inversió
programa
PECT Aigua
GO03-001764. Comunicació, informació i sensibilització del projecte Regió sensible a
l'aigua.
Ajuts a entitats 14.532,08
14.532,08
36.330,21
21.798,13
87.192,50
no
lucratives
programa
PECT Aigua
GO03-001762. Consolidació, especialització i projecció territorial de la JUNTA CENTRAL
D'USUARIS
D'AIGUA DEL BAIX TER.

Ajuts a entitats
no
lucratives
programa

18.625,21

18.625,21

46.563,02

27.937,80
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PECT Aigua
SP/161.
2016/2093

IRTA.
Institut de
Recerca i
Tecnologie
s
Agroalime
ntàries
4190

Q5855049B

SP/159.
2016/1781
320

Dipsalut

Q1700565C

GO03-001847. Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i benestar.

3110

41000

SP/152.
2016/2110

Institut
d'Investiga
ció
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep
Trueta
3110

G17432592

Ajuts
a 35.958,33
35.958,33
organismes
autònoms
programa
PECT Salut
GO03-001848. Girona, Health LivingLab.

P1708500B

GO03-002125. Oficina de gestió i foment de les arts.

320

Ajuntamen
t
de
Girona
3340

46200

23.702,91

94.811,60

320

3340

76200

2.812,50

11.250,00

SP/157.
2016/1345

P1708500B

320

Ajuntamen
t
de
Girona
3340

Ajuts
a 15.801,93
15.801,93
39.504,83
ajuntaments
programa
PECT Cultura
Ajuts
a 1.875,00
1.875,00
4.687,50
ajuntaments
per
inversió
programa
PECT Cultura
GO03-002126. Centres de creació i d'exhibició de les arts.

320

3340

76200

Ajuts
a
ajuntaments
programa
PECT Cultura
Ajuts
a
ajuntaments
per
inversió

320

GO03-001931. Sistema d'informació per difondre i fomentar del reg de precisió.

Ajuts a entitats
no
lucratives
programa
PECT Aigua
PECT 001-P-000323. Girona, regió saludable.

320

48100

8.364,09

8.364,09

20.910,21

89.895,83

12.546,13

53.937,51

50.184,52

215.750,00

Ajuts a entitats 59.182,40
59.182,40
147.956,00
88.773,60
355.094,40
no
lucratives
programa
PECT Salut
SP/155.
Fundació
G17029810
GO03-001846. Creació del Pol de salut de la comarca de l'Alt Empordà: Construint i
2016/2112 Salut
innovant la integració social i de salut centrada en la persona i la comunitat.
Empordà
innovadores de correcció i adaptació
320
3110
48100
Ajuts a entitats 10.062,50
10.062,50
25.156,25
15.093,75
60.375,00
no
lucratives
programa
PECT Salut
320
3110
78100
Ajuts a entitats 4.166,67
4.166,67
10.416,67
6.249,99
25.000,00
no
lucratives
per
inversió
programa
PECT Salut
001-P-000482. Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial
SP/157.
2016/1345

48100

46200

70.495,56

70.495,56

176.238,89

105.743,32

422.973,33

58.979,17

56.279,17

147.447,92

91.168,74

353.875,00
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programa
PECT Cultura
TOTAL

496.014,18

493.314,1
8

1.240.035,4
8

746.721,32

2.976.085,1
6

SEGON. Reajustar la despesa inicialment autoritzada i compromesa, tot cancel·lant la
despesa inicialment autoritzada i disposada amb càrrec al pressupost de 2019, i
autoritzant i disposant la despesa finalment consignada en el pressupost de 2019.
2019 AD/

2019 AD

PECT 001-P-000022. Girona, ecosistema innovador.
SP/140.
2016/2072
320

Consell Comarcal
de la Selva
4390

P6700002F

GO03-001933. Transferència de la metodologia Test Us als centres/vivers
d’empresa de les comarques de Girona
46500
Ajuts a consells comarcals programa 28.019,53
11.207,81
PECT Innovació
SP/145.
Universitat
de Q6750002E
GO03-000603. Programa campus sectorials. Estructuració i dinamització
2016/2073
Girona
ecosistemes innovadors sectorials demarcació de Girona
320
4390
48100
Ajuts a entitats no lucratives programa 122.308,97
48.923,59
PECT Innovació
SP/151.
Ajuntament
de P1707200J
GO03-001934. Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la
2016/831
Figueres
compe-titivitat empresarial a l’Alt Empordà
320
4390
46200
Ajuts a ajuntaments programa PECT 35.765,02
14.306,01
Innovació
320
4390
76200
Ajuts a ajuntaments per inversió 16.709,14
6.683,65
programa PECT Innovació
PECT 001-P-000042. Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.
SP/150.
2016/2088
320

Consell C. de
l'Alt Empordà
4320

P6700008C
46500

320

4320

76500

SP/131.
2016/2079
320

Consell Comarcal
de la Cerdanya
4320

P1700016G
46500

320

4320

76500

SP/137.
2016/2082
320

Consell Comarcal
Pla de l'Estany
4320

P6700010I
46500

320

4320

76500

SP/147.
2016/2086
320

Consorci de
Vies Verdes
4320

320

4320

76700

SP/164.
2016/2093

P1700070D

320

Agència
de
Desenvolupament
del Ripollès
4320

48100

320

4320

78100

SP/141.
2016/2083
320

Universitat
Girona
4320

les

P1700047B
46700

de

Q6750002E
48100

GO03-002054. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de l'Alt
Empordà.
Ajuts a consells comarcals programa 17.015,57
6.806,23
PECT Turisme
Ajuts a consells comarcals per inversió 11.645,83
4.658,33
programa PECT Turisme
GO03-002042. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Cerdanya.
Ajuts a consells comarcals programa 12.860,10
5.144,04
PECT Turisme
Ajuts a consells comarcals per inversió 8.958,33
3.583,33
programa PECT Turisme
GO03-002050. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Pla de
l'Estany.
Ajuts a consells comarcals programa 13.043,42
5.217,37
PECT Turisme
Ajuts a consells comarcals per inversió 8.958,33
3.583,33
programa PECT Turisme
GO03-002059. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarques de Girona.
Ajuts a consorcis programa PECT 13.043,42
5.217,37
Turisme
Ajuts a consorcis per inversió programa 8.958,33
3.583,33
PECT Turisme
GO03-002063. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Ripollès.

Ajuts a entitats no lucratives programa 13.043,42
5.217,36
PECT Turisme
Ajuts a entitats no lucratives per inversió 8.958,33
3.583,33
programa PECT Turisme
GO03-002052. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Demarcació de Girona.
Ajuts a entitats no lucratives programa
PECT Turisme

20.856,95

8.342,78

PECT 001-P-000082. Girona, regió sensible a l'aigua.
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SP/132.
2016/2096
320

Fundació
Badia
4190

320

4190

SP/142.
2016/2098
320

Universitat
Girona
4190

de

SP/144.
2016/2099
320

Universitat
Girona
4190

de

320

4190

78100

SP/153.
2016/2105
320

Fundació Mar

G17842774

4190

48000

Junta
Central
d'Usuaris d'Aigües
del Baix Ter
4190

V55239776

SP/160.
2016/2107
320
SP/161.
2016/2093

320

Mas

G17087909
48100
78100
Q6750002E
48100
Q6750002E
48100

IRTA. Institut de
Recerca
i
Tecnologies
Agroalimentàries
4190

48100
Q5855049B

48100

GO03-001929. Implementació d'estratègies demostratives per a la millora de
l'eficiència del reg agrícola.
Ajuts a entitats no lucratives programa 50.940,72
20.376,29
PECT Aigua
Ajuts a entitats no lucratives per inversió 26.041,67
10.416,67
programa PECT Aigua
GO03-001930. Control de l'estat ecològic de les masses d'aigua superficial a
partir d'actuacions innovadores de correcció i adaptació
Ajuts a entitats no lucratives programa 34.561,34
13.824,54
PECT Aigua
GO03-001763. Automatització, control i gestió dels canals de reg de les
comunitats de regants.
Ajuts a entitats no lucratives programa 29.385,56
11.754,22
PECT Aigua
Ajuts a entitats no lucratives per inversió 13.854,17
5.541,66
programa PECT Aigua
GO03-001764. Comunicació, informació i sensibilització del projecte Regió
sensible a l'aigua.
Ajuts a entitats no lucratives programa 36.330,21
14.532,08
PECT Aigua
GO03-001762. Consolidació, especialització i projecció territorial de la
JUNTA
CENTRAL
D'USUARIS
D'AIGUA DEL BAIX TER.
Ajuts a entitats no lucratives programa 46.563,02
18.625,21
PECT Aigua
GO03-001931. Sistema d'informació per difondre i fomentar del reg de
precisió.

Ajuts a entitats no lucratives programa
PECT Aigua

20.910,21

8.364,09

PECT 001-P-000323. Girona, regió saludable.
SP/159.
2016/1781
320

Dipsalut

Q1700565C

3110

41000
G17432592

320

Institut
d'Investigació
Biomèdica
de
Girona Dr. Josep
Trueta
3110

SP/155.
2016/2112

Fundació
Empordà

320

3110

SP/152.
2016/2110

Salut

48100
G17029810

GO03-001847. Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i
benestar.
Ajuts a organismes autònoms programa 89.895,83
35.958,33
PECT Salut
GO03-001848. Girona, Health LivingLab.

Ajuts a entitats no lucratives programa 147.956,00
59.182,40
PECT Salut
GO03-001846. Creació del Pol de salut de la comarca de l'Alt Empordà:
Construint i innovant la integració social i de salut centrada en la persona i la
comunitat.

Ajuts a entitats no lucratives programa
PECT Salut
320
3110
78100
Ajuts a entitats no lucratives per inversió
programa PECT Salut
001-P-000482. Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial
SP/157.
2016/1345
320

Ajuntament
Girona
3340

320

3340

SP/157.
2016/1345
320

Ajuntament
Girona
3340

320

3340

TOTAL

48100

de

de

4.166,67

46200

Ajuts a ajuntaments programa PECT 39.504,83
Cultura
Ajuts a ajuntaments per inversió 4.687,50
programa PECT Cultura
GO03-002126. Centres de creació i d'exhibició

46200
76200

gestió

10.416,67

GO03-002125.

P1708500B

de

10.062,50

P1708500B

76200

Oficina

25.156,25

Ajuts a ajuntaments programa PECT
Cultura
Ajuts a ajuntaments per inversió
programa PECT Cultura

i

foment

de

les

arts.

15.801,93
1.875,00
de

les

arts.

176.238,89

70.495,56

147.447,92

56.279,17

1.240.035,48

493.314,18

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

70

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa que correspon imputar amb càrrec al 2021,
condicionada a l’existència del corresponent crèdit en aquell exercici, segons el detall
següent:
2021
PECT 001-P-000022. Girona, ecosistema innovador.
SP/140.
2016/2072
320

Consell Comarcal
de la Selva
4390

P6700002F

SP/145.
2016/2073
320

Universitat
Girona
4390

de

Q6750002E

SP/151.
2016/831
320

Ajuntament
Figueres
4390

de

320

4390

46500

48100
P1707200J

GO03-001933. Transferència de la metodologia Test Us als centres/vivers
d’empresa de les comarques de Girona
Ajuts a consells comarcals programa PECT Innovació
16.811,73
GO03-000603. Programa campus sectorials. Estructuració i dinamització
ecosistemes innovadors sectorials demarcació de Girona
Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Innovació
73.385,37

46200

GO03-001934. Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la
compe-titivitat empresarial a l’Alt Empordà
Ajuts a ajuntaments programa PECT Innovació
21.459,02

76200

Ajuts a ajuntaments per inversió programa PECT Innovació

10.025,49

PECT 001-P-000042. Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.
SP/150.
2016/2088
320

Consell Com. de
l'Alt Empordà
4320

P6700008C

320

4320

76500

SP/131.
2016/2079
320

Consell Comarcal
de la Cerdanya
4320

P1700016G

Ajuts a consells comarcals per inversió programa PECT 6.987,51
Turisme
GO03-002042. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Cerdanya.

46500

Ajuts a consells comarcals programa PECT Turisme

320

4320

76500

SP/137.
2016/2082
320

Consell Comarcal
Pla de l'Estany
4320

P6700010I

Ajuts a consells comarcals per inversió programa PECT 5.375,01
Turisme
GO03-002050. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Pla de
l'Estany.
Ajuts a consells comarcals programa PECT Turisme
7.826,04

320

4320

76500

SP/147.
2016/2086
320

Consorci de les
Vies Verdes
4320

P1700047B

Ajuts a consells comarcals per inversió programa PECT 5.375,01
Turisme
GO03-002059. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarques de Girona.

46700

Ajuts a consorcis programa PECT Turisme

7.826,04

320

4320

76700

Ajuts a consorcis per inversió programa PECT Turisme

5.375,01

SP/164.
2016/2093

P1700070D

GO03-002063. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Ripollès.

320

Agència
de
Desenvolupament
del Ripollès
4320

48100

Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Turisme

320

4320

78100

SP/141.
2016/2083
320

Universitat
Girona
4320

Q6750002E

Ajuts a entitats no lucratives per inversió programa PECT 5.375,01
Turisme
GO03-002052. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Demarcació de Girona.

48100

Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Turisme

de

46500

46500

GO03-002054. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de l'Alt
Empordà.
Ajuts a consells comarcals programa PECT Turisme
10.209,35

7.716,06

7.826,06

12.514,15

PECT 001-P-000082. Girona, regió sensible a l'aigua.
SP/132.
2016/2096
320

Fundació
Badia
4190

320

4190

SP/142.
2016/2098

Universitat
Girona

Mas

G17087909
48100
78100

de

Q6750002E

GO03-001929. Implementació d'estratègies demostratives per a la millora de
l'eficiència del reg agrícola.
Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Aigua
30.564,42
Ajuts a entitats no lucratives per inversió programa PECT
Aigua
GO03-001930. Control de l'estat ecològic de les masses
d'aigua superficial a partir d'actuacions innovadores de
correcció i adaptació
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320

4190

SP/144.
2016/2099
320

Universitat
Girona
4190

320

4190

78100

SP/153.
2016/2105
320

Fundació Mar

G17842774

4190

48000

SP/160.
2016/2107

Junta
Central
d'Usuaris d'Aigües
del Baix Ter
4190

V55239776

IRTA. Institut de
Recerca
i
Tecnologies
Agroalimentàries
4190

Q5855049B

GO03-001931. Sistema d'informació per difondre i fomentar del reg de
precisió.

48100

Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Aigua

12.546,13

53.937,51

320
SP/161.
2016/2093

320

de

48100

Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Aigua

Q6750002E

GO03-001763. Automatització, control i gestió dels canals de reg de les
comunitats de regants.
Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Aigua
17.631,35

48100

48100

20.736,81

Ajuts a entitats no lucratives per inversió programa PECT
Aigua
GO03-001764. Comunicació, informació i sensibilització del
projecte Regió sensible a l'aigua.
Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Aigua

8.312,51

21.798,13

GO03-001762. Consolidació, especialització i projecció territorial de la JUNTA
CENTRAL
D'USUARIS
D'AIGUA DEL BAIX TER.
Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Aigua
27.937,80

PECT 001-P-000323. Girona, regió saludable.
SP/159.
2016/1781
320

Dipsalut

Q1700565C

3110

41000

GO03-001847. Observatori sobre determinants socials i
desigualtats en salut i benestar.
Ajuts a organismes autònoms programa PECT Salut

SP/152.
2016/2110

G17432592

GO03-001848. Girona, Health LivingLab.

320

Institut
d'Investigació
Biomèdica
de
Girona Dr. Josep
Trueta
3110

48100

Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Salut

SP/155.
2016/2112

Fundació
Empordà

G17029810

320

3110

48100

GO03-001846. Creació del Pol de salut de la comarca de l'Alt Empordà:
Construint i innovant la integració social i de salut centrada en la persona i la
comunitat. innovadores de correcció i adaptació.
Ajuts a entitats no lucratives programa PECT Salut
15.093,75

320

3110

78100

SP/157.
2016/1345
320

Ajuntament
Girona
3340

320

3340

SP/157.
2016/1345
320

Ajuntament
Girona
3340

320

3340

Salut

88.773,60

Ajuts a entitats no lucratives per inversió programa PECT
Salut
001-P-000482. Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial
de

de

Oficina

P1708500B

GO03-002125.

46200

Ajuts a ajuntaments programa PECT Cultura

23.702,91

76200

Ajuts a ajuntaments per inversió programa PECT Cultura

2.812,50

P1708500B

GO03-002126.

46200

Ajuts a ajuntaments programa PECT Cultura

105.743,32

76200

Ajuts a ajuntaments per inversió programa PECT Cultura

91.168,74

Centres

de

de

gestió

creació

i

i

foment

6.249,99

d'exhibició

TOTAL

de

les

de

les

arts.

arts.

746.721,32

QUART. Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos
procedents.”
El senyor president comenta que passaríem al punt 18è, que és la modificació del
cofinançament de les operacions dels ajuntaments i altres entitats aprovats per la
Generalitat de Catalunya dintre la convocatòria dels PECT. Té la paraula el diputat
senyor Felip.
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El diputat delegat de Programes Europeus senyor Joaquim Felip intervé i manifesta
que es tractaria de modificar l’acord de concessió d’ajuts de la Diputació als
ajuntaments, consells comarcals i entitats sense finalitat lucrativa del 25 % de la
despesa adhesiva al PECT, aprovada per la Generalitat. Els ajuts es van atorgar per
mitjà de la resolució de Presidència de la Diputació de Girona del 26 de juliol del 2018
i la previsió era fer el pagament durant els anys 2018, 2019 i 2020. Però el retard en
l’aprovació del PECT per part de la Direcció General d’Administració Local i la
complexitat a l’hora de fer les contractacions de personal i administratives per part de
les entitats, va fer que durant el 2018 no certifiqués res i que tot just ara a 30 d’abril
s’hagi presentat la primera certificació amb una despesa molt menor de la prevista pel
2019. A fi que la Diputació de Girona no hagi de tenir una quantitat molt important de
diners bloquejada per l’exercici 2019, ja que se sap que no s’haurà de fer servir, s’ha
passat una part de la despesa prevista del 2019 i s’ha passat al 2021. Per tant
quedaria que el 2018 hi hauria la mateixa consideració de 496.000,14 euros, a 2019
d’1.240.314 baixaria en 493.314, i 746.721 restants, passarien al 2021; i al 2020
quedaria amb la mateixa quantitat d’1.240.000,35. Per tant, en global, serien els
2.976.085 euros que anirien del 2018 al 2021. Per tant, del que es tractaria és de
modificar la taula de distribució anual de les aportacions de la Diputació de Girona,
reajustar la despesa inicialment autoritzada i compromesa, i tercer autoritzar i
disposar la despesa que correspongui, imputant-la amb càrrec al 2021.
S’APROVA per unanimitat.
JUNTA DE PORTAVEUS
La corporació ratifica per unanimitat la inclusió a l’ordre del dia de la proposta
provinent de la Junta de Portaveus següent:
19.PLE127/000003/2019-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup de la CUP
sobre l'organització territorial de Catalunya. (Exp. 2019/4674)
19.

PLE127/000003/2019-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup de
la CUP sobre l'organització territorial de Catalunya. (Exp. 2019/4674)

“El passat 15 de novembre de 2015, el Grup Polític de la CUP va presentar aquesta
moció al Ple ordinari de la Diputació de Girona, als inicis del mandat 2015-2019. Avui,
que celebrem el darrer plenari d'aquest mandat, i després de l'experiència de la CUP
en aquesta institució, la tornem a presentar reafirmant-nos en allò que plantejàvem:
El passat 27 de juliol de 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de
vegueries, en base al que contempla l'Estatut d'Autonomia de 2006, per tal d'establir
una organització territorial adequada a les necessitats del territori i simplificar
l'administració per fer-la més propera a la ciutadania.
En aquesta llei es contempla la substitució de les diputacions provincials pels consells
de vegueria, dotant-se així d'unes institucions pròpies, i especialment, adequant
l'existència d'aquest tipus d'institucions en el conjunt de l'estructura institucional
pròpia del territori autonòmic: ajuntaments, consells comarcals i Generalitat.
Tanmateix, l'execució d'aquesta llei va quedar en suspens, davant la necessitat que
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l'Estat espanyol promulgui una llei orgànica que reconegui la capacitat de canviar la
denominació i el nombre d'òrgans de govern territorial. Tanmateix, l'any 2017 el
Parlament va aprovar una nova llei, que modifica substancialment l'anterior, per tal de
reconèixer el Penedès com a vegueria.
Tot i això, considerem que les lleis aprovades al Parlament encara pateixen d'algunes
herències del model de divisió territorial administrativa que caldria resoldre a partir de
la producció legislativa del Parlament de Catalunya, no sols per a la definició del
funcionament de les vegueries, sinó d'un replantejament de competències entre els
diferents òrgans existents al territori: ajuntaments, consells comarcals, vegueries i
Generalitat.
Tenint en compte, el procés de transició nacional que està protagonitzant Catalunya,
el debat sobre quin model d'organització territorial haurem de dotar-nos per tal de
construir un arquitectura institucional pròpia que resolgui greuges històrics, i alhora,
ens doti d'unes institucions més racionals, eficients, eficaces i democràtiques, pren
més rellevància que mai.
És per això, que des del Grup Polític de la CUP creiem que una institució com la
Diputació, ha de posicionar-se en aquest debat com a actor afectat en aquest procés
de reformulació de l'organització territorial de l'administració, i proposa l'adopció de
l’ACORD següent:
1. Mostrar el suport de la Diputació de Girona al model d'organització territorial que
desenvolupa la Llei de Vegueries de Catalunya.
2. Emplaçar al Parlament de Catalunya i al govern de l'Estat espanyol a avançar en
els canvis legislatius necessaris per tal d'implementar aquesta llei. I, que en cas de
negativa per part d'aquesta segona institució, el Parlament de Catalunya -en el marc
del procés de transició nacional en el que estem immersos- executi aquesta llei.”
El portaveu del grup de la CUP, senyor Lluc Salellas, pren la paraula i presenta la
moció del seu grup: com ja vaig explicar a la Junta de Portaveus, aquest grup i de fet
el conjunt de grups de la CUP a les quatre diputacions vam començar la legislatura fa
quatre anys presentant una moció que anava en la línia de la defensa del model
territorial català a través de les vegueries, tenint en compte la pròpia legislació que
havia aprovat al Parlament de Catalunya i que es contempla al mateix estatut
d’autonomia aprovat l’any 2006. En aquell moment ho vam fer perquè defensàvem i
continuem defensant que les diputacions neixen de ser una eina que aspirem a
suprimir al més aviat possible en les nostres vides perquè creiem que Catalunya ha
de tenir el seu propi model territorial i per tant que volíem i enteníem que la Diputació
havia de treballar, encara que pugui sembla una paradoxa, si realment els grups
d’aquí compartíem l’esperit de la llei de vagaries en aquesta transició cap a un model
territorial. En aquell moment vam aconseguir el suport d’aquesta moció de tots els
grups de presents, excepte el del partit dels socialistes de Catalunya que es va
abstenir, el que fem és tornar a presentar la mateixa moció, i algú podria dir que per
què la presenten si total ja fa quatre anys que es va aprovar. Doncs precisament la
presentem perquè durant aquests quatre anys d’alguna manera el que hem vist és
que s’ha fet poca feina en aquest sentit, i que de la manera que vam començar,
nosaltres voldríem tancar aquest cicle afirmant-nos que des del nostre punt de vista
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estem i podem desenvolupar aquest model d’organització territorial i que el
compromís hi hauria de ser per part de la Diputació. Malauradament, com deia, durant
aquests quatre anys hem vist poca feina en aquest sentit i això no només és
responsabilitat del grup que governa la Diputació de Girona, en sóc plenament
conscient. Segurament tots els grups que tenim presència al Parlament de Catalunya
també tenim un grau de responsabilitat, però sí que està bé, i en pro diguéssim de la
transparència i també de la revisió dels propis acords que prenem per responsabilitat
política, vulguin fer aquest exercici de revisió i de recordatori, i per això demanem el
vot a favor d’aquesta moció. Gràcies.
La portaveu del grup IdS senyora Gisela Saladich, pren la paraula i manifesta que,
nosaltres vàrem votar afirmativament la primera vegada que es va presentar la moció,
no hem canviat el criteri, per tant continuarem votant afirmativament a la moció.
Moltes gràcies.
El president del grup del PSC senyor Juli Fernández, intervé i manifesta que, el nostre
grup, tal com ha dit el propi ponent, es va abstenir en la primera votació. Suposo que
aquesta moció, a part de posar sobre la taula el fet que no s’ha avançat, també busca
saber si algun grup ha canviat d’opinió. No hem canviat d’opinió al nostre grup.
Pensem que cal, respectem moltíssim i compartim que la nostra ruptura hauria de ser
amb les vegueries, però també entenem que desenvolupar aquesta llei implica arribar
a un acord amb el govern central per intentar un canvi territorial i per tant com que el
punt número dos diu que s’insta a que els dos governs feien un acord per modificar
les lleis i que si no es fa doncs que en tot cas el Parlament tiri pel dret, a nosaltres tot
el que sigui tirar pel dret no ens agrada. Per tant intentem arribar a amplis acords que
ens permetin desenvolupar les lleis que tenim. Per tant el nostre vot serà el mateix,
una abstenció, amb el benentès que estem a favor de les vegueries però en tot cas
no estem a favor de fer-ho de qualsevol manera.
El president senyor Miquel Noguer manifesta, moltíssimes gràcies. Com que no hi ha
cap més paraula, em sembla, senyor Salellas, que ningú ha canviat de pensament.
Per tant, tres abstencions del grup socialista i els demés a favor, no? Per tant
quedaria aprovat amb el mateix signe que quatre anys enrere.
S’APROVA per 21 vots a favor (PDeCAT; ERC, IdS i CUP) i 3 abstencions (PSC)
20.

MOCIONS D’URGÈNCIA

No n’hi ha.
21.

PRECS I PREGUNTES

El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i diu: abans, sobre la reflexió que
ha fet vostè senyor Salellas, des del departament d’Informàtica em confirmen que els
decrets sempre es poden consultar enters. Ho diu tant el cap del departament com
l’enginyer tècnic informàtic. Ho haurem de comprovar si és un tema puntual en
aquest, però vostè que ha dit no sé què a la senyora Maria Àngels Planas, que no
tenia cap culpa de res. I en tot cas a nosaltres de fer la reflexió, entenc que la reflexió
era que tot això es pogués consultar en la seva totalitat, no? Per tant, si hi ha alguna
cosa concreta ho mirarem amb Informàtica, però em confirmen que es poden
consultar. D’acord?
El diputat senyor Salellas intervé i comenta: són dos preguntes, molt concretes. La
primera és que a l’any 2016 aquest plenari va aprovar una moció per la retirada de les
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medalles d’honor i títols honorífics a Francisco Franco Bahamonde i altres sis càrrecs
del règim franquista. Aquell dia vam aprovar aquella moció i entre els acords que hi
havia, hi havia el de reclamar a familiars i descendents de les persones guardonades
el retorn de les medalles d’or a la mateixa Diputació de Girona com a legítima
propietària de les medalles atorgades. En aquest sentit la nostra pregunta és molt
concreta: És si ens podria explicar exactament com s’ha reclamat aquest retorn de les
medalles d’or, perquè entenem que si ho vam acordar s’ha fet. I quins resultats hem
tingut i amb els resultats que hem tingut, en el cas que no s’hagin retornat totes,
quines altres gestions hem fet des de la corporació per poder aconseguir el retorn de
les mateixes. Feta aquesta pregunta, la segona té a veure amb una notícia que
llegíem l’altre dia als mitjans de comunicació i que nosaltres mateixos hem pogut
parlar amb la comunitat educativa i professional del conservatori Albéniz, que està
lligat i molt lligat a la Diputació de Girona. I és que segons ens han explicat
professors, pares i mares i estudiants d’aquest organisme, el conservatori viu en una
situació d’altíssima precarietat pel que fa a les infraestructures, també a les
condicions laborals i professionals de bona part de la plantilla i en general això
repercuteix en el servei públic que s’ofereix en un àmbit tan essencial com és
l’educació musical a les nostres comarques. Ens agradaria saber quin és el
posicionament del govern en aquest sentit i exactament quines són les seves
mesures i el que ha fet per, diguéssim, solvatar el conjunt d’elements que denunciava
la comunitat educativa i professional del conservatori, tenint en compte que no eren
pocs i que entenem que són urgents.
El president senyor Miquel Noguer respon, respecte a la moció de retirada de símbols
honorífics de la Diputació de Girona a Francisco Franco i altres càrrecs del règim
franquista, aprovada en aquesta Diputació, és evident que quan parlàvem d’aquest
tema, la difícil localització i notificació als descendents de les persones a les quals es
va aplicar aquesta retirada a títol honorífic, atorgada en el seu dia per la Diputació i la
devolució de les medalles a la mateixa Diputació, es va procedir a publicar un anunci
de notificació a interessats desconeguts en el Butlletí Oficial de l’Estat en data 21 de
desembre de 2016 i aquest mateix text es va publicar íntegrament al Butlletí Oficial de
la Província en data 28 d’octubre de 2016, que era el que procedia legalment al no
tenir l’adreça dels notificadors actuals. Això des de l’àrea tècnica, senyor secretari, és
el que vostè ens ha informat al respecte. Per tant, entenem que aquesta notificació
via Butlletí Oficial de l’Estat està feta en temps i forma, i en tot cas és cert que la
recuperació de les medalles no ha estat possible encara, però que aquesta Diputació
farà tot el que calgui perquè es pugui complir el tema de la moció abans esmentada.
Jo tinc còpia de la presentació de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, com es
notifica en tots els sentits, i al Butlletí Oficial de la Província, que era al que s’havia de
donar compliment en aquest sentit.
En quant al tema del Conservatori em sap greu que avui precisament el vicepresident
i diputat de Cultura, el senyor Piñeira, no ens ha pogut acompanyar. En el
Conservatori dues coses, o tres. De reflexió una, i de posicionament les altres. La
reflexió és: al Conservatori de Música, la Diputació fa amb molt de gust una aportació
important al llarg de l’any de més de 2,5 milions d’euros, quan la Generalitat, que
seria qui hauria de tenir la titularitat dels conservatoris de música, fa una aportació
d’aproximadament 400.000 euros l’any, i la Diputació ha d’afegir aquests 2,5 milions
perquè precisament hi pugui haver conservatori a la demarcació de Girona. Dit això,
nosaltres al Conservatori, les condicions laborals, sobretot del personal no docent, en
un plenari de fa tres o quatre mesos precisament, es va arribar a un acord per anarho equiparant al que també avui parlava el president de Xaloc en el sentit d’anar
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equiparant aquests temes de sous. Llavors, nosaltres, en quant a la precarietat
d’infraestructures hi ha una aprovació d’un projecte de més de 300.000 euros que
s’ha de portar a la seva execució precisament per posar-hi aquestes millores i, en
quant a tot aquest tema de totes les condicions jo he rebut un informe no fa massa de
la directora precisament del mateix Conservatori, el qual compartim amb el senyor
Piñeira el que manifesten i les mesures que en un futur no llunyà s’hauran de
procedir. Precisament a poder-ne parlar i a poder-ne arribar a tots els acords perquè
el Conservatori pugui continuar i ha de ser un espai d’ensenyament i no un espai en
el qual es pugui crear cap disfunció, i que el Conservatori ha d’estar en les millors
condicions que puguem estipular. Compartim aquest informe entregat per la seva
directora en el qual hi ha qüestions de reflexió, i qüestions amb què no s’està d’acord
amb els procediments últims però que, en tot cas nosaltres els haurem de fer. El
senyor Piñeira precisament li hagués pogut contestar probablement molt millor que jo
perquè vam compartir que estudiaríem aquest informe a fi i efecte de poder prendre
les mesures adients en cada moment.
El diputat senyor Salellas pren la paraula i manifesta que, això que estem parlant va
lligat a un element que crec que avui, que és l’últim dia en què es pot parlar en termes
de fons, diguéssim, perquè se’ns va informar que hi hauria un ple de tràmits per
temes molt ordinaris, ben bé d’actes i elements d’aquest tipus, crec que, ja que surt
aquest tema hem de constatar que s’acaba la legislatura 2015-2019 i l’acabem sense
saber com serà la futura Casa de Cultura. És a dir, que jo recordo perfectament que
un dels projectes que tenia aquest equip de govern, com molts dels que els han
precedit, era que la Casa de la Cultura acabaria amb la legislatura sabent què seria
en el futur, com es reformaria i quan es reformaria. És cert que ja hi ha un projecte
que se’ns ha ensenyat, és cert que això és així, però igualment és cert que de
projectes n’han passat tants com els anys que tinc jo. Però de concrecions, acabem la
legislatura i tornem a acabar-la sense que hi hagi una proposta adequada validada,
consensuada, i per tant, malauradament, els que arribin aquí el mes de juliol, que no
serà el meu cas, hauran de fer molta feina.
El president senyor Noguer intervé i respon: sí, és cert això que vostè acaba dient,
però en parlem des de fa anys, jo vaig arribar aquí fa vuit anys i ja es parlava de la
Casa de Cultura i hi havia alguns projectes que probablement en aquella època
milions d’euros no seria la seva edat... Al final és així, permeti-m’ho, ja que vostè ha
fet servir aquesta expressió la faig servir igual sense ofendre ningú, al contrari, no?
Clar, a vegades hi ha coses que han de ser possibles i coses que no han de ser
possibles, no? És a dir, la Casa de Cultura hi ha un moment que s’ha de buscar un
màxim de consens i s’obre un projecte que sigui al màxim el més còmode possible,
però alhora que la Casa de Cultura no vagi en detriment també de les aportacions
que pugui fer aquest ens als ajuntaments, no? I per tant amb això hem de fer-ho de la
manera més curosa possible. I jo crec que hem de trobar aquest encaix. Malgrat això,
vostè ho va aprofitar per dir-ho i jo aprofito per dir-li que una cosa té a veure amb
l’altra. Al final, que s’estigui millor al Conservatori i que hagi unes obres que s’hagin
de fer no dependrà exclusivament d’aquest projecte sinó que precisament
d’adequació en aquest tram es pot fer precisament per si hi ha partida en aquest
import que ens sembla que era al voltant dels 300.000 euros que havia d’anar en
aquests. Molt bé, moltíssimes gràcies. És cert el que deia el senyor Salellas, que el
proper ple del mes de juny serà un ple de tràmit ordinari, perquè ja estarem en
administració ordinària i hi haurà el que hi haurà. Però, en tot cas, s’ha de fer per
despatxar el tràmit ordinari. És evident que no hi haurà els tipus d’acord que hi podia
haver en aquests plenaris, i només desitjar a tots un bon mes, una bona feina a
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tothom i, als que es presenten a les eleccions, molta sort i, en tot cas, tots plegats ens
tornarem a trobar al mes de juny i després podrem dir qui continua, qui no continua,
qui pot i qui no pot continuar, perquè hi haurà gent que no podrà perquè deixa la
condició també de regidor. A tots, moltíssima sort i moltíssimes gràcies, s’aixeca la
sessió.
El senyor president aixeca la sessió a dos quarts de dues de la tarda el contingut de la
qual, com a secretari, CERTIFICO.
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