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

126
Ple
Ordinària
16 d'abril de 2019
12:00
ACTA

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

Secretari general
Interventora
Diputats que s’excusen:

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

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 19 de març de 2019.
2.
Decrets corresponents al mes de març 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.

PLE126/000037/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Donar compte de l'informe de control permanent de la
Intervenció General d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del
pressupost general de la Diputació de Girona de l'exercici 2018. (Exp.
2019/1039)
6.
PLE126/000039/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Formulació i tramesa del Pla econòmic i financer de la
Diputació de Girona a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor de la Generalitat, per a la seva aprovació i seguiment. (Exp. 2019/3925)
7.
PLE126/000040/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 3SC
1/2019 del pressupost de l'organisme autònom Xaloc, de l'exercici 2019. (Exp.
2019/3937)
8.
PLE126/000042/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE
1/2019 del pressupost de la Diputació de Girona, de l'exercici 2019. (Exp.
2019/3916).
9.
PLE126/000043/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG
3SC 1/2019 del pressupost de la Diputació de Girona, de l'exercici 2019. (Exp.
2019/3915)
10. PLE126/000038/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Expropiacions: Aprovació del text de l'addenda de modificació del conveni
expropiatori per a la determinació del preu just de la finca del polígon 1 parcel·la
77 subparcel·les b,d,e,f,g i h, afectada per les obres del projecte sobre el Pas
inferior sota la ctra. N-141 a Montfullà, tm Bescanó. (Exp.2019/3931)
11. PLE126/000033/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya. per l'encomana de gestió integral del Centre de dia per a gent gran
Les Bernardes de Salt, CN/3906. (Exp. 2019/3286)
12. PLE126/000034/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la
Diputació de Girona a Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L.,
per a la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt,
CN/3915. (Exp. 2019/3294)
13. PLE126/000032/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Promoció Econòmica (015): Aprovació inicial de les bases de subvencions per
participar als premis Projecta't: Formació, Mentoria i Tutorització per a
Emprenedors de la demarcació de Girona, anualitat 2019. (Exp. 2019/3456)
14. PLE126/000036/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Recursos Humans (012): Aprovació de la massa salarial del personal laboral de
la Diputació de Girona i els seus organismes dependents pel 2019. (Exp.
2019/3901)
15. PLE126/000041/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Secretaria General (005): Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts
de la Fundació Girona: Universistat i Futur, que passarà a anomenar-se
Fundació Girona Regió del Coneixement. (Exp. 2019/4196)
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
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16.

PLE126/000025/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient
(014): Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de l'associació d'ens locals
"Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines".
Exp. 2019/3588.
17. PLE126/000026/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient
(014): Aprovació del reglament de constitució del nou Consell d'Iniciatives Locals
per al Medi Ambient de les comarques gironines. (Exp. 2019/3593)
18. PLE126/000028/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei
programes europeus (029): Aprovació de la convocatòria anticipada, de
concurrència competitiva i convocatòria única per a l'any 2019, per a la selecció,
cofinançament i execució de projectes a presentar a la segona convocatòria
PECT del FEDER. (Exp.2019/16)
COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN
19. PLE126/000007/2019-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon
Govern; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació inicial de les
bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris.
(Exp. 2019/3838)
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I
BENESTAR
20. PLE126/000003/2019-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB;
Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases reguladores de
subvencions a entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de
les comarques gironines, en el marc del programa educatiu "Identitat, arrels i
tradicions", de la Diputació de Girona. (Exp. 2019/3510)
21. MOCIONS D’URGÈNCIA
22. 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 19 de març de 2019.

S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19 de
març de 2019, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores diputades.
2.

Decrets corresponents al mes de març de 2019.

S’informa dels decrets corresponents al mes de març de 2019 numerats del núm. 542 al
núm. 838.
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 San Sebastián, a l’acció promocional “De costa a Costa”.
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•
•

A Girona, al partit Internacional de futbol Catalunya-Veneçuela.
A Girona, al lliurament de la 5a edició dels Premis Cactus.

Visites:
• A Barcelona, amb l’Hble. Sr. Chakir El Homrani, conseller de Treball.
• Al despatx de presidència amb els alcaldes de Besalú, Sant Jaume de Llierca,
Siurana, Cistella i Vilanant i amb el president del Consell Comarcal de la
Garrotxa, Sr. Joan Espona.
• Amb els presidents de les Diputacions catalanes, en visita conjunta a
Barcelona.
• En visita a territori, a l’estudi de RCR Aranda, Pigem i Vilalta, a les
instal·lacions de l’Aeroport de Girona, a les de Bon Preu i Esclat i a les de
l’IRTA, a Monells.
• Entitats i particulars: 23.
Reunions de treball:
• Juntes de Govern.
• Junta de Govern extraordinària i urgent.
• Junta de Portaveus i Presidents de Grup.
• Consell d’Administració del Patronat de Turisme.
• Consell Assessor General del Patronat de Turisme.
• Reunió del Patronat de la Fundació: Girona, Universitat i Futur.
• Signatura de convenis amb la Fundació Josep Pla i Caixabank.
• Signatura de contracte menor de serveis amb la UdG.
• Mitjans de comunicació: entrevista a en directe a La Ser Catalunya.
PERSONAL EVENTUAL
En compliment del que disposa l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de llocs de
treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 1 d’abril de 2019 és
de 25 places, de les quals n’hi ha una de vacant.
Expressem el nostre condol pel traspàs de la senyora Neus Català, un referent de
supervivència i de superació de l’etapa més fosca de la història contemporània
d’Europa.
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA
5.

PLE126/000037/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Donar compte de l'informe de control permanent de la
Intervenció General d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la
liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona de l'exercici
2018. (Exp. 2019/1039)

“L’elaboració, l’aprovació i l’execució dels pressupostos i altres actuacions que
afecten les despeses i els ingressos de les entitats locals se sotmetran als principis
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d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa
europea i de conformitat amb el que estableixen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF). S’entendrà per estabilitat pressupostària de les administracions públiques
la situació d’equilibri o superàvit estructural. Així mateix, l’article 11.4 disposa que les
corporacions locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari.
Igualment, s’ha de complir amb el principi de sostenibilitat financera, entès com la
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de
dèficit, deute públic i morositat del deute comercial conforme amb allò establert en
aquesta llei, en la normativa sobre morositat i en la normativa europea.
Finalment, s’avaluarà el compliment de la regla de la despesa, en el sentit que la
variació de despesa computable no superi la taxa de referència del creixement del
producte interior brut (TRPIB), la determinació de la qual correspon al Ministeri
d’Economia i Competitivitat.
D’acord amb la “Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals
per a l’exercici 2019”, emesa per la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en data 23 de gener de 2019, la
constatació del compliment o incompliment de les regles fiscals de la LOEPSF es
produeix fonamentalment en la liquidació del pressupost.
Mitjançant resolució de Presidència de 18 de febrer de 2019, s’ha aprovat la liquidació
del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018, de la qual se
n’ha donat compte al Ple de la Corporació en la sessió de 19 de març de 2019.
D’altra banda, les entitats classificades com administracions públiques de la Diputació
sotmeses al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials han
formulat els seus comptes anuals de l’exercici 2018 en les dates següents:
Entitat
Entitat Pública Empresarial Semega
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA
Sumar, Serveis Públics d’Acció Social, SL
Fundació Casa de Cultura
Cilma

Data de formulació
dels comptes per part
de l’òrgan competent
05/03/2019
28/03/2019
13/03/2019
12/03/2019
14/03/2019

D’acord amb tot això, i en compliment del que disposa l’article 15.4.e) de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, la Intervenció General de la
Diputació de Girona, amb data 2 d’abril de 2019, ha emès l’informe de control
permanent d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la
regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de la
Diputació de Girona de l’exercici 2018.
Per tot això, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda
hi dictamina favorablement i proposa al Ple el següent:
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PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe de control permanent de la Intervenció
General d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la
regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de la
Diputació de Girona de l’exercici 2018, i que es transcriu tot seguit:
«Informe de control permanent d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del
pressupost general de la Diputació de Girona de l’exercici 2018.
1. ANTECEDENTS
1.1.Règim jurídic
La normativa aplicable a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i de la sostenibilitat financera és la que es
detalla a continuació:

•
•
•
•
•
•
•
•

Article 4.1.b.6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el
règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats
locals (Reglament).
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
“Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals”, 1a. edició, IGAE.
“Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que
apliquen el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les seves adaptacions
sectorials”, març 2013, IGAE
“Guia per a la determinació de la regla de despesa per a corporacions locals.
Article 12 de la LOEPSF per a corporacions locals”, 3a. edició, IGAE.

1.2.Àmbit subjectiu
Les unitats institucionals sectoritzades dins del subsector Corporacions Locals de les
Administracions Públiques de la Diputació de Girona (d’acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC, segons
estableix l’article 2.1 de la LOEPSF) són:
• Entitat local: Diputació de Girona
• Organismes Autònoms:
- Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut)
- Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis (Xaloc)
- Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz
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•

•

•

Consorcis:
- Consorci Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua
- Consorci de les Vies Verdes de Girona
- Consorci de les Gavarres
- Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona
Societats mercantils i entitats públiques empresarials:
- Entitat Pública Empresarial Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica
Aplicada (Semega)
- Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA
- Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.
Fundacions i institucions sense ànim de lucre:
- Fundació Casa de Cultura de Girona
- Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines

1.3.Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
El principi d’estabilitat pressupostària, tal i com estableix l’article 3 de la LOEPSF,
implica que l’elaboració, l’aprovació i l’execució dels pressupostos i demés actuacions
que afecten les despeses o ingressos dels distints subjectes compresos en l’àmbit
d’aplicació de la llei es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent
amb la normativa europea. S’entendrà per estabilitat pressupostària de les
Administracions Públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural.
Per a les corporacions locals, l’article 11.4 de la LOEPSF estableix que hauran de
mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. Així, el Consell de
Ministres, en l’acord de 7 de juliol de 2017 pel qual es fixen els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic per al conjunt d’administracions públiques i de
cadascun dels subsectors per al període 2018-2020 i el límit de despesa no financera
del pressupost de l’Estat per a 2018, estableix l’equilibri com a objectiu d’estabilitat
pressupostària per a les corporacions locals:

L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers
han de ser suficients per a fer front a les despeses corrents i de capital no financeres.
La capacitat inversora de la Diputació vindrà determinada pels recursos de capital no
financers, i els recursos corrents no empleats en les despeses corrents (estalvi brut).
Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i les despeses no financeres
pressupostàries, sense perjudici de la seva reclassificació en termes de comptabilitat
nacional, corresponen a la totalitat dels usos i recursos que es computen en l’obtenció
de la capacitat/necessitat de finançament del subsector Corporacions Locals de les
Administracions Públiques de la comptabilitat nacional. Les diferències venen
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determinades pels ajustaments que es descriuen en l’annex 1 d’aquest informe, que
obra en l’expedient.
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
limitatiu/comptabilitat pública s’obté, segons el manual de la IGAE i com ho interpreta
la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals, per
diferència entre els imports pressupostaris en els capítols 1 a 7 dels estats
d’ingressos i els capítols 1 a 7 dels estats de despeses, prèvia aplicació dels
ajustaments relatius a la valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió dels
ingressos i les despeses no financeres:

(+)
(-)
(+/-)
(+/-)
=

ENTITATS AMB PRESSUPOST LIMITATIU
Ingressos no financers. Suma dels ingressos dels capítols 1 a 7 del
pressupost.
Despeses no financers. Suma de les despeses dels capítols 1 a 7 del
pressupost.
Ajustos a aplicar al saldo resultant dels ingressos i despeses no financers
del pressupost per relacionar-lo amb la capacitat o necessitat de
finançament calculada conforme al SEC
Ajustos per homogeneïtzar les operacions internes d’ingressos i despeses
entre entitats de la corporació local o dependents d’ella
CAPACITAT (SUPERÀVIT) / NECESSITAT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT

Si l’entitat està sotmesa al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials, la capacitat o necessitat de finançament es calcula com la diferència entre
els ingressos i les despeses a efectes de comptabilitat nacional. La seva determinació
es recull en el document “Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats
empresarials que apliquen el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les
seves adaptacions sectorials”.
(+)
(-)
(+/-)
=

ENTITATS SUBJECTES AL PGC EMPRESA
Ingressos a efectes de comptabilitat nacional.
Despeses a efectes de comptabilitat nacional.
Ajustos per homogeneïtzar les operacions internes d’ingressos i despeses
entre entitats de la corporació local o dependents d’ella
CAPACITAT (SUPERÀVIT) / NECESSITAT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT

D’acord amb tot això, i segons s’aprecia en el quadre següent, la diferència entre els
ingressos i les despeses no financeres, prèvia aplicació dels ajustaments descrits,
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària:
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ENTITAT

Diputació de Girona

INGRÉS NO
FINANCER

DESPESA NO
FINANCERA

AJUSTOS DE LA
PRÒPIA ENTITAT

AJUSTOS PER
OPERACIONS
INTERNES

CAPACITAT/
NECESSITAT DE
FINANÇAMENT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (1) - (2) + (3) +
(4)

120.939.818,40

112.053.043,86

662.072,24

9.830,04

9.558.676,82

Organisme Autònom Dipsalut

13.357.269,08

11.390.048,36

-42.171,84

0,00

1.925.048,88

Organisme Autònom Xaloc

10.275.645,70

10.723.840,04

-20.962,39

134,99

-469.021,74

Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz
Consorci Costa Brava
Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consorci de les Gavarres
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona
Semega
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA
Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL
Fundació Casa de Cultura
Cilma
TOTAL

2.827.839,58

2.657.869,43

-42.638,34

0,00

127.331,81

19.877.955,11

18.453.966,09

-98.674,52

0,00

1.325.314,50

1.253.126,36

1.322.982,34

148.352,37

-60.000,00

18.496,39

322.554,75

321.488,49

3.340,64

0,00

4.406,90

69.948,99

74.536,72

-63.575,66

0,00

-68.163,39

698.524,14

677.303,29

0,00

0,00

21.220,85

7.346.142,63

7.298.832,87

0,00

-403.623,54

-356.313,78

12.957.850,05

13.281.607,93

0,00

7.882,33

-315.875,55

1.220.811,20

1.195.522,13

0,00

0,00

25.289,07

185.975,97

150.894,92

0,00

0,00

35.081,05

191.333.461,96

179.601.936,47

545.742,50

-445.776,18

11.831.491,81

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL

11.831.491,81

1.4. Avaluació del compliment de la regla de despesa
L’article 12 de la LOEPSF exigeix també a les entitats locals que la variació de
despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB, la determinació de la
qual correspon al Ministeri.
Les corporacions locals compleixen la regla de despesa si la variació, en termes SEC,
de la despesa computable de cada corporació local, entre dos exercicis econòmics,
no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut (TRCPIB) de
mig termini de l’economia espanyola, modificat, en el seu cas, en l’import dels
increments o disminucions permanents de recaptació derivats de canvis normatius.
De conformitat amb l’acord del Consell de Ministres de 7 de juliol de 2017 pel qual es
fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt
d’administracions públiques i de cadascun dels subsectors per al període 2018-2020 i
el límit de despesa no financera del pressupost de l’Estat per a 2018, la taxa de
referència de creixement del Producte Interior Brut és de 2,4%, 2,7% i 2,8%
respectivament.

L’apartat 2 de l’article 12 estableix com es determina el volum de despesa
computable:
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“2. S’entendrà per despesa computable als efectes previstos en l’apartat
anterior, els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa
no discrecional en prestacions per desocupació, la part de despesa finançada
amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions
locals vinculades als sistemes de finançament”
En l’obtenció de la despesa computable en un exercici de les entitats sotmeses a
comptabilitat pública es tindrà en compte el següent:
ENTITATS AMB PRESSUPOST LIMITATIU
Usos (despeses) no financers, suma dels capítols 1 a 7 de despeses,
exclosos els interessos del deute.
Ajustos al càlcul d’usos no financers segons el SEC.
Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats
que integren la corporació local.
Despesa no financera finançada amb fons finalistes procedents de la Unió
Europea, l’Estat, la comunitat autònoma, les diputacions i altres
administracions públiques.
Despesa realitzada en inversions financerament sostenibles, finançada amb
el superàvit pressupostari, en aplicació de les regles especials definides en
la DA 6a. de la LOEPSF
DESPESA COMPUTABLE

(+)
(+/-)
(-)
(-)

(-)
=

Si l’entitat està sotmesa al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials, la despesa computable es calcula:
ENTITATS SUBJECTES AL PGC EMPRESA
(+)

Usos (despeses) no financers ajustats al Sistema Europeu de Comptes.
Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats
que integren la corporació local.
Despesa no financera finançada amb fons finalistes procedents de la Unió
Europea, l’Estat, la comunitat autònoma, les diputacions i altres
administracions públiques.
Despesa realitzada en inversions financerament sostenibles finançada amb
el superàvit pressupostari, en aplicació de les regles especials definides en
la DA 6a. de la LOEPSF
DESPESA COMPUTABLE

(-)
(-)

(-)
=

Sobre l’import resultant de despesa computable s’aplica la taxa de referència de
creixement del PIB que fixa el Ministeri i que, per a 2018, es el 2,4%.
En l’article 12.4) de la LOEPSF es diu que quan s’aproven canvis normatius que
suposin augments o disminucions permanents de la recaptació, el nivell de despesa
computable resultant de l’aplicació de la regla de despesa en els anys en què
s’obtinguin els augments de recaptació podran augmentar o disminuir en la quantia
equivalent.
(+)
(x)
(+/-)
(=)

Despesa computable exercici n-1
Taxa de referència de creixement del PIB
Augments o disminucions permanents de recaptació
Límit de la regla de la despesa
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En l’annex 2 d’aquest informe, que obra en l’expedient, es detalla el càlcul de la regla
de la despesa per cada entitat.
A la vista de les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2018 de la Diputació de
Girona i els seus ens dependents, s’informa negativament el compliment de l’objectiu
de regla de despesa, tal i com es detalla en el quadre següent:

ENTITAT

DESPESA MÀXIMA ADMISIBLE REGLA DE DESPESA
DESPESA
COMPUTABLE
AUG./DISM. DE
LÍMIT DE LA REGLA
EXERCICI 2017 *
RECAPTACIÓ
DE DESPESA
TAXA CREIX. PIB

DESPESA
COMPUTABLE
EXERCICI 2017
(1)

(2) = (1) * (1+0,024)

Diputació de Girona

72.055.586,41

73.784.920,48

Organisme Autònom Dipsalut

(3)

(4) = (2) + (3)

DESPESA
COMPUTABLE
EXERCICI 2018
(5)

0,00

73.784.920,48

81.170.093,59

11.112.444,83

11.379.143,51

0,00

11.379.143,51

10.565.825,20

Organisme Autònom Xaloc

2.123.064,74

2.174.018,29

0,00

2.174.018,29

5.118.311,46

Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz

2.273.015,99

2.327.568,37

0,00

2.327.568,37

2.284.730,06

Consorci Costa Brava

3.372.495,61

3.453.435,50

0,00

3.453.435,50

4.432.423,78
756.867,54

Consorci de les Vies Verdes de Girona

545.450,39

558.541,20

0,00

558.541,20

Consorci de les Gavarres

374.533,11

383.521,90

0,00

383.521,90

68.105,83

32.370,89

33.147,79

0,00

33.147,79

137.948,98

Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona
Semega

655.497,28

671.229,21

0,00

671.229,21

677.303,29

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

6.514.277,18

6.670.619,83

0,00

6.670.619,83

7.014.947,80

Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL

3.473.598,42

3.556.964,78

0,00

3.556.964,78

3.074.042,92

973.232,42

996.590,00

0,00

996.590,00

1.178.450,40

92.027,77

94.236,44

0,00

94.236,44

74.186,26

103.597.595,04

106.083.937,32

0,00

106.083.937,32

116.553.237,11

Fundació Casa de Cultura
Cilma
TOTAL DESPESA COMPUTABLE

DIFERÈNCIA ENTRE EL "LÍMIT DE LA REGLA DE DESPESA" I LA "DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2018

-10.469.299,79

Mesures a aplicar per incompliment de la regla de la despesa.
De conformitat amb el que estableix l’article 21 de la LOEPSF, resulta obligatori
elaborar una pla econòmic i financer en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de despesa, que permeti en
l’any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb
el contingut i abast previstos en el citat article.
Contingut del pla econòmic i financer
De conformitat amb l’article 21.2 de la LOEPSF, el pla econòmic i financer contindrà
la informació següent:
a)Les causes de l’incompliment de la regla de despesa.
b)Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es
produeixen canvis en les polítiques fiscals i de despeses.
c)La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en
el pla, indicant les aplicacions pressupostàries o registres extrapressupostaris
en els que es comptabilitzaran
d)Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals
parteix el pla, així com els supòsits sobre els que es basen aquestes
previsions, en consonància amb allò contemplat en l’informe al qual es fa
referència en l’apartat 5 de l’article 15 (és a dir, l’informe elaborat pel Ministeri
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d’Economia i Coneixement que ha d’acompanyar la proposta de fixació dels
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per als tres exercicis
següents, tant per al conjunt d’administracions públiques com per a cadascun
dels seus subsectors).
e)Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.
L’Ordre HAP/2105/2012, en l’article 9, afegeix el contingut següent al pla econòmic i
financer:
a)Les mesures correctores aprovades, quantificades i fonamentades, indicant la
data de la seva implementació. Aquestes mesures hauran de ser coherents
amb la variació interanual de les previsions pressupostàries respectives.
b)L’estimació i justificació dels ajustos de comptabilitat nacional i la coherència
amb el límit de despesa no financera, calculat en la forma que estableix la
regla de la despesa.
c)L’evolució del deute, el compliment del límit de deute, les magnituds d’estalvi
brut i net, l’estimació dels saldos de tresoreria, l’excés de finançament afectat i
el romanent de tresoreria per a despeses generals.
Addicionalment, de conformitat amb l’article 116bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, el pla econòmic i financer inclourà almenys les
mesures següents:
a) La supressió de les competències que exerceixi l’entitat local que siguin
diferents de les pròpies i de les exercides per delegació.
b)La gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l’entitat local
per reduir els seus costos.
c)L’increment d’ingressos per finançar els serveis obligatoris que presta l’entitat
local.
d)Racionalització organitzativa.
e)La supressió d’entitats d’àmbit territorial inferior al municipi que, en l’exercici
pressupostari immediat anterior, incompleixin amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària o amb l’objectiu de deute públic o que el període mitjà de
pagament a proveïdors superi en més de trenta dies el termini màxim previst en
la normativa de morositat.
f)Una proposta de fusió amb un municipi limítrof de la mateixa província.
Tramitació del pla
Quant a la tramitació i terminis del pla econòmic i financers, l’article 23 de la LOEPSF
estableix que:
1.El Pla econòmic i financer serà presentat davant el Ple en el termini màxim d’un
mes des de que es constati l’incompliment.
2.El pla haurà de ser aprovat pel Ple en el termini màxim de 2 mesos des de la
seva presentació, i la seva posada en marxa no podrà excedir de 3 mesos des
de la constatació de l’incompliment.
3.En el cas de les corporacions incloses en els articles 111 i 135 del TRLRHL
(entre les quals es troba la Diputació de Girona), el pla s’haurà de trametre a
l’òrgan de tutela financera de la comunitat autònoma, la qual serà la
responsable de la seva aprovació i seguiment.
4.Així mateix, caldrà trametre el pla, per al seu coneixement, a la Comissió
Nacional d’Administració Local (integrada en el Ministeri d’Hisenda i
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Administracions Públiques), la qual li donarà la mateixa publicitat que
l’establerta per les lleis per als pressupostos de l’entitat. El termini per a
aquesta remissió és de 5 dies naturals des de l’aprovació per part de l’òrgan
de tutela financera (article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012).
Aquesta obligació de remissió s’entendrà complerta amb l’enviament, dins dels
2 primers mesos de cada any, de la indicació de que el pla ha estat publicat a
través de la central d’informació econòmica i financera de les administracions
públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, l’enviament d’un
resum dels plans rebuts en l’exercici immediatament anterior al Ministeri, així
com un resum dels plans dels quals s’ha obtingut informació.
1.5. Avaluació del límit del deute
La LOEPSF (art. 13) estableix la obligació de no sobrepassar el límit de deute públic,
que ha estat fixat en el 2,7% del PIB per a l’exercici 2018.

Per a l’administració local no s’ha aprovat el límit en termes d’ingressos no financers,
per la qual cosa resulta impossible determinar el límit de deute com preveu l’esmentat
article en termes de producte interior brut local, resultant d’aplicació en aquests
moments els límits legals del TRLRHL per al nou endeutament.
El deute viu de la Diputació de Girona a 31 de desembre de 2018 és de 844.556,56
euros, tal com es reflecteix en el quadre següent:
Concepte
Deute viu a curt termini
Deute viu a llarg termini
Deute viu avalat
TOTAL OPERACIONS VIGENTS A
31/12/2018

Diputació de
Girona

Sumar

TOTAL

0,00
0,00
284.669,13

559.887,43
0,00
0,00

559.887,43
0,00
284.669,13

284.669,13

559.887,43

844.556,56

El rati del deute viu a 31 de desembre de 2018 se situa en el 0,53 % dels ingressos
corrents liquidats:
Deute viu a
31/12/2018
RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU
844.556,56

Ingressos
corrents de la
liquidació 2018
159.628.102,54

Ràtio

0,53

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

13

Els drets reconeguts nets corrents ajustats i en termes consolidats, d’acord amb
l’Ordre ECF/138/2007 són els següents:
INGRESSOS CORRENTS DE LA LIQUIDACIÓ 2018

Concepte
DRN capítol 1 a 5 de la liquidació
DRN per operacions corrents afectats a
operacions de capital
Article 35 Contrib ucions especials
Concepte 396 Ingressos per
actuacions d'urb anització
Concepte 397 Aprofitaments
urb anístics
Ingressos d'explotació
Import net de la xifra de negocis
Treb alls realitzats per l'empresa per
al seu actiu
Altres ingressos d'explotació
Imputació de sub vencions
d'immob ilitzat no financer i altres
Ajust de consolidació per operacions
internes (*)
TOTAL

Diputació de
Girona

Org. Aut. Dipsalut

Org. Aut.
Conservatori de
Música
10.275.645,70
2.776.239,58

Org. Aut. Xaloc

Consorci Costa
Brava

Consorci Vies
Verdes

Consorci
Gavarres

Consorci Arts
Escèniques

118.919.217,01

13.357.269,08

19.877.955,11

826.587,51

293.110,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-736.531,47

-13.107.416,00

-4.438.334,66

-1.900.410,25

0,00

-526.193,72

-57.526,20

0,00

118.182.685,54

249.853,08

5.837.311,04

875.829,33

19.877.955,11

300.393,79

235.584,41

69.948,99

Concepte

Semega

DRN capítol 1 a 5 de la liquidació
DRN per operacions corrents afectats a
operacions de capital
Article 35 Contrib ucions especials
Concepte 396 Ingressos per
actuacions d'urb anització
Concepte 397 Aprofitaments
urb anístics
Ingressos d'explotació
Import net de la xifra de negocis
Treb alls realitzats per l'empresa per
al seu actiu
Altres ingressos d'explotació
Imputació de sub vencions
d'immob ilitzat no financer i altres
Ajust de consolidació per operacions
internes (*)
TOTAL

Pat. De Turisme

Sumar

Fund. Casa
Cultura

Cilma

TOTAL
166.395.973,59
0,00
0,00
0,00
0,00

698.524,14
199.280,81

7.302.189,95
500.326,41

12.957.850,05
12.849.477,33

1.220.572,05
1.152.009,38

185.975,97
0,00

22.365.112,16
14.701.093,93

0,00

0,00

35.501,18

0,00

0,00

35.501,18

499.243,33

6.801.863,54

57.871,54

68.562,67

185.975,97

7.613.517,05

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

-457.447,74

-6.628.863,54

-37.117,67

-1.133.021,06

-110.120,90

-29.132.983,21

241.076,40

673.326,41

12.920.732,38

87.550,99

75.855,07

159.628.102,54

(*) OPERACIONS INTERNES
Entitat receptora

Entitat pagadora
Organisme Autònom Dipsalut
Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona

Diputació de Girona

Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
SA
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Consorci Vies Verdes

Organisme Autònom Dipsalut
Organisme Autònom Xaloc
Organisme Autònom Conservatori de Música
Isaac Albéniz
Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consorci de les Gavarres
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona
Entitat Pública Empresarial Semega
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

Im port
620.000,00
0,00
69.721,87

TOTAL

736.531,47

46.809,60
13.107.416,00
4.431.232,87
7.101,79

13.107.416,00

Diputació de Girona

1.900.410,25

1.900.410,25

Diputació de Girona
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Consorci de les Vies Verdes de Girona

526.193,72
57.526,20
0,00
457.447,74
6.608.863,54
20.000,00

526.193,72
57.526,20
0,00
457.447,74

4.438.334,66

6.628.863,54

Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de
Catalunya, SL

Diputació de Girona
Organisme Autònom Dipsalut

Fundació Casa de Cultura de Girona

Diputació de Girona

1.133.021,06

1.133.021,06

Conells d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient

Diputació de Girona

110.120,90

110.120,90

TOTAL

29.617,67
7.500,00

37.117,67

29.132.983,21

5. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT I
NIVELL DE DEUTE
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

14

69.948,99

De les dades detallades en aquest informe se’n desprèn que la liquidació del
pressupost de l’exercici 2018 de les entitats que formen el sector administracions
públiques de la Diputació de Girona:
-

Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria
No compleix la regla de la despesa
El nivell de deute viu és de 844.556,56 euros»”

El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que passaríem als
assumptes procedents de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda. El primer punt i cinquè de l’ordre del dia és donar compte de
l’informe de control permanent de la intervenció general, del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute del
pressupost de l’exercici de 2018. Té la paraula la vicepresidenta, la senyora Maria
Àngels Planas.
La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas manifesta que les conclusions
de l’informe del control permanent són bàsicament dues. La primera és que es
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el segon és que no es compleix la
regla de la despesa, però la causa és perquè tenim un endeutament molt baix, que ja
ho vam explicar al darrer ple quan vàrem votar el pressupost, i aquest endeutament
tan baix fa que el que destinàvem del capítol 9, a reduir l’endeutament, ara ho
destinem a despesa i, per tant, ens fa saltar la regla de la despesa; no és cap altra
cosa que això.
La corporació es dona per assabentada.
En aquest moment s’incorpora al Ple el diputat senyor Jordi Camps i Vicente.
6.

PLE126/000039/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Formulació i tramesa del Pla econòmic i financer de la
Diputació de Girona a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor de la Generalitat, per a la seva aprovació i
seguiment. (Exp. 2019/3925)

“Mitjançant resolució de Presidència de 18 de febrer de 2019, es va aprovar la
liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018, de la
qual es va donar compte al Ple de la Corporació en la sessió de 19 de març de 2019.
En relació a aquesta liquidació, i en compliment del que disposa l’article 15.4.e) de
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, la Intervenció General de la
Diputació de Girona, amb data 2 d’abril de 2019, ha informat de l’incompliment de la
regla de despesa en la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
Com a conseqüència, procedeix la formulació d’un Pla econòmic i financer que
permeti, en l’any en curs i el següent, el compliment de la regla de despesa de
conformitat amb els articles 21 i 23 de la LOEPSF.
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D’acord amb l’article 23 de la LOEPSF, el Pla econòmic i financer serà presentat
davant el Ple en el termini màxim d’un mes des de que es constati l’incompliment. En
el cas de les corporacions incloses en els articles 111 i 135 del TRLRHL (entre les
quals es troba la Diputació de Girona), el pla s’haurà de trametre a l’òrgan de tutela
financera de la comunitat autònoma, la qual serà la responsable de la seva aprovació
i seguiment.
Així mateix, caldrà trametre el Pla, per al seu coneixement, a la Comissió Nacional
d’Administració Local (integrada en el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques), la qual li donarà la mateixa publicitat que l’establerta per les lleis per als
pressupostos de l’entitat. El termini per a aquesta remissió és de 5 dies naturals des
de l’aprovació per part de l’òrgan de tutela financera (article 9.2 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LOEPSF).
Per tot això, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda
hi dictamina favorablement i proposa al Ple el següent:
PRIMER. Formular i trametre a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, en tant que òrgan de tutela
financera dels ens locals, el Pla econòmic i financer de la Diputació de Girona i les
entitats dependents que formen el sector Administracions Públiques de la Corporació,
als efectes de compliment de la regla de la despesa, per a la seva aprovació i
seguiment, d’acord amb l’article 23 de la LOEPSF, i el qual es transcriu tot seguit:
«PLA ECONÒMIC I FINANCER DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS EFECTES DE
COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA

1.ANTECEDENTS
L’elaboració, l’aprovació i l’execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten
les despeses i els ingressos de les entitats locals se sotmetran als principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa
europea i de conformitat amb el que estableixen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
S’entendrà per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la situació
d’equilibri o superàvit estructural. Així mateix, l’article 11.4 disposa que les
corporacions locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari.
Igualment, s’ha de complir amb el principi de sostenibilitat financera, entès com la
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de
dèficit, deute públic i morositat del deute comercial conforme amb allò establert en
aquesta llei, en la normativa sobre morositat i en la normativa europea.
Finalment, s’avaluarà el compliment de la regla de la despesa, en el sentit que la
variació de despesa computable no superi la taxa de referència del creixement del
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producte interior brut (TRPIB), la determinació de la qual correspon al Ministeri
d’Economia i Competitivitat.
Mitjançant resolució de Presidència de 18 de febrer de 2019, s’ha aprovat la liquidació
del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018. D’aquesta
resolució se n’ha donat compte al Ple de la Corporació en la sessió de 19 de març de
2019.
En relació a aquesta liquidació, i en compliment del que disposa l’article 15.4.e) de
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, la Intervenció General de la
Diputació de Girona, amb 2 d’abril de 2019, ha informat de l’incompliment de la regla
de despesa en la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
Com a conseqüència, procedeix la formulació d’un pla econòmic i financer que
permeti, en l’any en curs i el següent, el compliment de la regla de la despesa de
conformitat amb els articles 21 i 23 de la LOEPSF.
1.1. Normativa reguladora
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF.
Text consolidat de l’articulat i dels annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici
2019, emesa per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor de la Generalitat de Catalunya, amb data 23 de gener de 2019.
“Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals”, 1a. edició, IGAE.
“Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que
apliquen el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les seves
adaptacions sectorials”, març 2013, IGAE.
“Guia per a la determinació de la regla de despesa per a corporacions locals.
Article 12 de la LOEPSF”, 3a. edició, IGAE.

1.2. Àmbit subjectiu
L’àmbit subjectiu inclòs en aquest pla econòmic i financer es correspon amb les
entitats següents, incloses dins el sector administracions públiques de la Diputació de
Girona (d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes), i que
conformen el perímetre de consolidació per a l’avaluació del compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa de la corporació:
 Entitat local: Diputació de Girona
 Organismes Autònoms:
- Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut)
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- Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis (Xaloc)
- Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz
 Consorcis:
- Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua
- Consorci de les Vies Verdes de Girona
- Consorci de les Gavarres
- Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona
 Societats mercantils i entitats públiques empresarials:
- Entitat Pública Empresarial Serveis de Millora i Expansió Ramadera i
Genètica Aplicada (Semega)
- Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA
- Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL
 Fundacions i institucions sense ànim de lucre:
- Fundació Casa de Cultura de Girona
- Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques
Gironines (Cilma)
1.3. Contingut del Pla econòmic i financer
De conformitat amb l’article 21.2 de la LOEPSF, el pla econòmic i financer contindrà,
com a mínim, la informació següent:
f)Les causes de l’incompliment de la regla de despesa.
g)Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es
produeixen canvis en les polítiques fiscals i de despeses.
h)La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en
el pla, indicant les aplicacions pressupostàries o registres extrapressupostaris
en els que es comptabilitzaran.
i)Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals
parteix el pla, així com els supòsits sobre els que es basen aquestes
previsions, en consonància amb allò contemplat en l’informe al qual es fa
referència en l’apartat 5 de l’article 15 (és a dir, l’informe elaborat pel Ministeri
d’Economia i Coneixement que ha d’acompanyar la proposta de fixació dels
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per als tres exercicis
següents, tant per al conjunt d’administracions públiques com per a cadascun
dels seus subsectors).
j) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.
L’Ordre HAP/2105/2012, en l’article 9, afegeix el contingut següent al pla econòmic i
financer:
d)Les mesures correctores aprovades, quantificades i fonamentades, indicant la
data de la seva implementació. Aquestes mesures hauran de ser coherents
amb la variació interanual de les previsions pressupostàries respectives.
e)L’estimació i justificació dels ajustos de comptabilitat nacional i la coherència
amb el límit de despesa no financera, calculat en la forma que estableix la
regla de la despesa.
f)L’evolució del deute, el compliment del límit de deute, les magnituds d’estalvi
brut i net, l’estimació dels saldos de tresoreria, l’excés de finançament afectat i
el romanent de tresoreria per a despeses generals.
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Addicionalment, de conformitat amb l’article 116bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, el pla econòmic i financer inclourà almenys les
mesures següents:
g) La supressió de les competències que exerceixi l’entitat local que siguin
diferents de les pròpies i de les exercides per delegació.
h)La gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l’entitat local
per reduir els seus costos.
i)L’increment d’ingressos per finançar els serveis obligatoris que presta l’entitat
local.
j)Racionalització organitzativa.
k)La supressió d’entitats d’àmbit territorial inferior al municipi que, en l’exercici
pressupostari immediat anterior, incompleixin amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària o amb l’objectiu de deute públic o que el període mitjà de
pagament a proveïdors superi en més de trenta dies el termini màxim previst en
la normativa de morositat.
l)Una proposta de fusió amb un municipi limítrof de la mateixa província.
1.4. Tramitació del Pla econòmic i financer
Quant a la tramitació i terminis del pla econòmic i financers, l’article 23 de la LOEPSF
estableix que:
5.El Pla econòmic i financer serà presentat davant el Ple en el termini màxim d’un
mes des de que es constati l’incompliment.
6.En el cas de les corporacions incloses en els articles 111 i 135 del TRLRHL
(entre les quals es troba la Diputació de Girona), el pla s’haurà de trametre a
l’òrgan de tutela financera de la comunitat autònoma, la qual serà la
responsable de la seva aprovació i seguiment.
7.Així mateix, caldrà trametre el pla, per al seu coneixement, a la Comissió
Nacional d’Administració Local (integrada en el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques), la qual li donarà la mateixa publicitat que
l’establerta per les lleis per als pressupostos de l’entitat. El termini per a
aquesta remissió és de 5 dies naturals des de l’aprovació per part de l’òrgan
de tutela financera (article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012).
2.CAUSES DE L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA
Al llarg de l’exercici 2018, s’han aprovat diversos expedients de modificació de crèdit
per incorporació de romanents de l’exercici anterior, finançats amb romanent líquid de
tresoreria, per import total de 30.495.308,52 euros. Aquests crèdits incorporats es
classifiquen en:
a)Romanents de crèdit que emparen projectes amb finançament afectat,
d’incorporació obligatòria, d’acord amb l’article 182.3 del TRLRHL. El total
d’aquests romanents incorporats ascendeix a 5.964.005,06 euros, els quals
s’han finançat amb compromisos d’ingrés per import de 3.724.304,73 euros,
amb romanent de tresoreria per a despeses generals per import de
729.215,78 euros i amb romanent de tresoreria per a despeses amb
finançament afectat per import de 1.510.484,55 euros. Les obligacions
reconegudes amb càrrec a aquests crèdits ascendeixen a 3.589.281,49 euros.
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Romanents de
crèdit
d'incorporació
obligatòria
2.800.751,59
3.090.976,34
72.277,13
5.964.005,06

Entitat
Diputació de Girona
Consorci Costa Brava
Consorci Vies Verdes
Total

Finançament
amb
Finançament
Finançament
compromisos
amb RT General amb RT Afectat
d'ingrés
978.863,51
691.893,58
1.129.994,50
2.745.441,22
1.752,33
343.782,79
0,00
35.569,87
36.707,26
3.724.304,73
729.215,78
1.510.484,55

Obligacions
reconegudes
1.849.410,25
1.667.594,11
72.277,13
3.589.281,49

b)Romanents de crèdit de l’exercici 2017 susceptibles d’incorporar al pressupost
de l’exercici 2018, en els termes definits a l’article 182.1 i 182.2 del TRLRHL,
per import total de 24.531.303,46 euros, finançats íntegrament amb romanent
de tresoreria per a despeses generals, i dels quals s’han reconegut
obligacions per import de 21.454.578,50 euros.

Entitat

Diputació de Girona
Dipsalut
Xaloc
Conservatori de Música
Consorci Costa Brava
Consorci Vies Verdes
Consorci Gavarres
Consorci d'Arts Escèniques
Total

Romanents de
crèdit
susceptibles
d'incorporar
28.021.772,40
4.603.856,98
473.747,04
32.697,40
1.243.880,61
171.049,86
314,86
7.264,05
34.554.583,20

Romanents de
crèdit
incorporats,
finançament amb
RT General
20.029.323,36
3.595.079,39
149.177,29
12.408,01
577.081,62
168.233,79
0,00
0,00
24.531.303,46

Obligacions
reconegudes
18.083.825,28
2.864.514,75
92.740,69
10.102,23
245.831,13
157.564,42
0,00
0,00
21.454.578,50

D’acord amb tot això, aquests expedients de modificació de crèdit han comportat un
increment en la despesa computable als efectes del compliment de la regla de la
despesa, per import total de 25.043.859,99 euros.
3.ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
Per determinar les mesures a adoptar, cal prèviament analitzar la situació econòmica i
financera que presenten les entitats subjectes al Pla. Per això, tot seguit es calculen
els indicadors d’estalvi net, romanent de tresoreria per a despeses generals, nivell del
deute, període mig de pagament a proveïdors i objectiu d’estabilitat pressupostària.
a.Indicadors de solvència
i.Estalvi net
S’analitza l’estalvi net de les liquidacions dels pressupostos (per a les entitats
sotmeses a comptabilitat pública) i dels comptes formulats (per a les entitats
sotmeses al Pla general de comptabilitat d’empresa) de l’exercici 2018, de les entitats
que formen el sector Administracions Públiques de la Diputació de Girona, incloses en
l’àmbit subjectiu del present pla econòmic i financer, i segons el procediment establert
en l’annex 3 de l’Ordre ECF/138/2007.
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CONCEPTE

Diputació

Drets reconeguts nets cap. 1 a 5
Ingressos per operacions corrents afectats a operacions
de capital
Drets reconeguts nets corrrents ajustats
Obligacions reconegudes netes cap. 1, 2 i 4
Obligacions reconegudes finançades amb romanent
líquid de tresoreria
Obligacions reconegudes netes corrents ajustades
ESTALVI BRUT
Anualitat teòrica d'amortització
ESTALVI NET

CONCEPTE
Drets reconeguts nets cap. 1 a 5
Ingressos per operacions corrents afectats a operacions
de capital
Drets reconeguts nets corrrents ajustats
Obligacions reconegudes netes cap. 1, 2 i 4
Obligacions reconegudes finançades amb romanent
líquid de tresoreria
Obligacions reconegudes netes corrents ajustades
ESTALVI BRUT
Anualitat teòrica d'amortització
ESTALVI NET

OA Dipsalut

118.919.217,01

Resultat de l'activitat ordinària
Despeses financeres
ESTALVI BRUT
Anualitat teòrica d'amortització
ESTALVI NET

10.275.645,70

OA Conservatori
de Música
2.776.239,58

0,00

0,00

0,00

0,00

118.919.217,01
86.841.470,61

13.357.269,08
10.963.081,71

10.275.645,70
9.514.601,40

2.776.239,58
2.612.903,09

1.436.052,19

747.480,98

0,00

0,00

85.405.418,42
33.513.798,59
89.455,48
33.424.343,11

10.215.600,73
3.141.668,35
0,00
3.141.668,35

9.514.601,40
761.044,30
0,00
761.044,30

2.612.903,09
163.336,49
0,00
163.336,49

Consorci Vies
Consorci Gavarres
Verdes
826.587,51
322.554,75

Consorci Arts
Escèniques
69.948,99

Consorci Costa
Brava
19.877.955,11
0,00

0,00

0,00

0,00

19.877.955,11
17.154.923,60

826.587,51
856.807,81

322.554,75
288.531,62

69.948,99
74.373,32

0,00

0,00

856.807,81
-30.220,30
0,00
-30.220,30

288.531,62
34.023,13
0,00
34.023,13

74.373,32
-4.424,33
0,00
-4.424,33

0,00
17.154.923,60
2.723.031,51
0,00
2.723.031,51

Entitat Pública
Empresarial
Semega

CONCEPTE

13.357.269,08

OA Xaloc

Patrona de
Turisme Costa
Brava Girona, SA

21.382,19
0,00
21.382,19
0,00
21.382,19

178,01
-181,12
-3,11
0,00
-3,11

Sumar, Serveis
Públics d'Acció Fundació Casa de
Social de
Cultura
Catalunya, SL
129.379,71
12.180,06
-30,64
-1.245,28
129.349,07
10.934,78
0,00
0,00
129.349,07
10.934,78

Com es pot observar, en tots els ens analitzats s’obté estalvi net positiu en l’exercici
2018, excepte en el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el Consorci d’Arts
Escèniques Salt-Girona i la societat anònima Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, SA.
ii.Romanent de tresoreria per a despeses generals
Dels acords respectius de liquidació dels pressupostos de l’exercici 2018 de les
entitats incloses en l’àmbit subjectiu d’aquest pla econòmic i financer, se’n desprenen
els romanents de tresoreria per a despeses generals positius següents:
ENTITAT
Diputació de Girona
Organisme Autònom Dipsalut
Organisme Autònom Xaloc
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz
Consorci de la Costa Brava
Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consoric de les Gavarres
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona

RTDG liquidació
2018
33.679.262,44
21.042.455,52
6.617.189,71
355.731,20
8.074.794,91
510.774,87
64.628,89
238.912,18
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Cilma
34.850,39
0,00
34.850,39
0,00
34.850,39

iii.Nivell del deute sobre els ingressos corrents
La ràtio legal del deute viu de la Diputació de Girona, calculada d’acord amb el
procediment de l’annex 3 de l’Ordre ECF/138/2007, es situa en el 0,53%. Per tant, es
troba per sota dels límits legals que estableix el TRLRHL per al nou endeutament.
Ingressos
corrents de la
liquidació 2018

Deute viu a
31/12/2018
RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU
844.556,56

159.628.102,54

Ràtio

0,53

DEUTE VIU A 31/12/2018

Concepte
Operacions vigents a 31/12/2018
Deute viu a curt termini
Deute viu a llarg termini
Deute viu avalat
Saldos no disposats d'operacions
formalitzades
TOTAL

Concepte
Operacions vigents a 31/12/2018
Deute viu a curt termini
Deute viu a llarg termini
Deute viu avalat
Saldos no disposats d'operacions
formalitzades
TOTAL

Diputació de
Girona
284.669,13
0,00
0,00
284.669,13

Org. Aut. Dipsalut

Org. Aut.
Conservatori de
Música
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Org. Aut. Xaloc

0,00
0,00
0,00
0,00

Consorci Costa
Brava

Consorci Vies
Verdes

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Consorci
Gavarres

Consorci Arts
Escèniques

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284.669,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559.887,43
559.887,43
0,00
0,00

Fund. Casa
Cultura
0,00
0,00
0,00
0,00

Semega

Pat. De Turisme

Sumar

Cilma

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

844.556,56
559.887,43
0,00
284.669,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559.887,43

0,00

0,00

844.556,56

Per al càlcul dels drets reconeguts corrents en termes consolidats, s’han pres en
consideració els imports següents, obtinguts de la liquidació dels pressupostos
respectius o del compte de pèrdues i guanys a 31/12/2018, en funció de si l’entitat es
regeix per pressupost limitatiu o està sotmesa al Pla de comptabilitat d’empreses:
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INGRESSOS CORRENTS DE LA LIQUIDACIÓ 2018
Diputació de
Girona

Concepte
DRN capítol 1 a 5 de la liquidació
DRN per operacions corrents afectats a
operacions de capital
Article 35 Contrib ucions especials
Concepte 396 Ingressos per
actuacions d'urb anització
Concepte 397 Aprofitaments
urb anístics
Ingressos d'explotació
Import net de la xifra de negocis
Treb alls realitzats per l'empresa per
al seu actiu
Altres ingressos d'explotació
Imputació de sub vencions
d'immob ilitzat no financer i altres
Ajust de consolidació per operacions
internes (*)
TOTAL

Concepte

(*) OPERACIONS INTERNES
Entitat receptora

Organisme Autònom Conservatori de Música
Isaac Albéniz
Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consorci de les Gavarres
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona
Entitat Pública Empresarial Semega
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

Consorci Arts
Escèniques

19.877.955,11

826.587,51

293.110,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-736.531,47

-13.107.416,00

-4.438.334,66

-1.900.410,25

0,00

-526.193,72

-57.526,20

0,00

118.182.685,54

249.853,08

5.837.311,04

875.829,33

19.877.955,11

300.393,79

235.584,41

69.948,99

Pat. De Turisme

Sumar

Fund. Casa
Cultura

Cilma

TOTAL
166.395.973,59
0,00
0,00
0,00
0,00

698.524,14
199.280,81

7.302.189,95
500.326,41

12.957.850,05
12.849.477,33

1.220.572,05
1.152.009,38

185.975,97
0,00

22.365.112,16
14.701.093,93

0,00

0,00

35.501,18

0,00

0,00

35.501,18

499.243,33

6.801.863,54

57.871,54

68.562,67

185.975,97

7.613.517,05

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

-457.447,74

-6.628.863,54

-37.117,67

-1.133.021,06

-110.120,90

-29.132.983,21

241.076,40

673.326,41

12.920.732,38

87.550,99

75.855,07

159.628.102,54

Im port
620.000,00
0,00
69.721,87

TOTAL

736.531,47

46.809,60
13.107.416,00
4.431.232,87
7.101,79

13.107.416,00

Diputació de Girona

1.900.410,25

1.900.410,25

Diputació de Girona
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Consorci de les Vies Verdes de Girona

526.193,72
57.526,20
0,00
457.447,74
6.608.863,54
20.000,00

526.193,72
57.526,20
0,00
457.447,74

Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de
Catalunya, SL

Diputació de Girona
Organisme Autònom Dipsalut

Fundació Casa de Cultura de Girona
Conells d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient

Consorci
Gavarres

0,00

Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
SA
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Consorci Vies Verdes

Organisme Autònom Xaloc

Consorci Vies
Verdes

13.357.269,08

Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona

Organisme Autònom Dipsalut

Consorci Costa
Brava

0,00

Entitat pagadora
Organisme Autònom Dipsalut

Diputació de Girona

Org. Aut.
Conservatori de
Música
10.275.645,70
2.776.239,58

Org. Aut. Xaloc

118.919.217,01

Semega

DRN capítol 1 a 5 de la liquidació
DRN per operacions corrents afectats a
operacions de capital
Article 35 Contrib ucions especials
Concepte 396 Ingressos per
actuacions d'urb anització
Concepte 397 Aprofitaments
urb anístics
Ingressos d'explotació
Import net de la xifra de negocis
Treb alls realitzats per l'empresa per
al seu actiu
Altres ingressos d'explotació
Imputació de sub vencions
d'immob ilitzat no financer i altres
Ajust de consolidació per operacions
internes (*)
TOTAL

Org. Aut. Dipsalut

4.438.334,66

6.628.863,54

29.617,67
7.500,00

37.117,67

Diputació de Girona

1.133.021,06

1.133.021,06

Diputació de Girona

110.120,90

TOTAL

110.120,90
29.132.983,21

iv.Període mitjà de pagament global a proveïdors
El període mitjà de pagament global a proveïdors es calcula segons el procediment
especificat a l’article 4 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de
les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos
dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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69.948,99

En el cas de la Diputació de Girona, el període mitjà global de pagament a proveïdors
no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat, tal com
s’observa en el detall següent:
MES

RATI PMP global

Gener 2018

6,71

Febrer 2018

3,71

Març 2018

5,48

Abril 2018

10,96

Maig 2018

13,87

Juny 2018

12,96

Juliol 2018

8,16

Agost 2018

10,72

Setembre 2018

13,53

Octubre 2018

11,17

Novembre 2018

7,45

Desembre 2018

8,78

Gener 2019

28,32

Febrer 2019

16,95

b.Indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats als ens locals de forma individual
per la LOEPSF
i.Objectiu d’estabilitat pressupostària
D’acord amb l’informe emès per la Intervenció General de la Diputació de Girona amb
2 d’abril de 2019, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general
de la Diputació de Girona de l’exercici 2018, compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, amb una capacitat de finançament de la corporació local per import
d’11.831.491,81 euros, tal com es desprèn del quadre següent:
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ENTITAT

Diputació de Girona

INGRÉS NO
FINANCER

DESPESA NO
FINANCERA

AJUSTOS DE LA
PRÒPIA ENTITAT

AJUSTOS PER
OPERACIONS
INTERNES

CAPACITAT/
NECESSITAT DE
FINANÇAMENT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (1) - (2) + (3) +
(4)

120.939.818,40

112.053.043,86

662.072,24

9.830,04

9.558.676,82

Organisme Autònom Dipsalut

13.357.269,08

11.390.048,36

-42.171,84

0,00

1.925.048,88

Organisme Autònom Xaloc

10.275.645,70

10.723.840,04

-20.962,39

134,99

-469.021,74

Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz
Consorci Costa Brava

2.827.839,58

2.657.869,43

-42.638,34

0,00

127.331,81

19.877.955,11

18.453.966,09

-98.674,52

0,00

1.325.314,50

1.253.126,36

1.322.982,34

148.352,37

-60.000,00

18.496,39

322.554,75

321.488,49

3.340,64

0,00

4.406,90

69.948,99

74.536,72

-63.575,66

0,00

-68.163,39

Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consorci de les Gavarres
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona
Semega

698.524,14

677.303,29

0,00

0,00

21.220,85

7.346.142,63

7.298.832,87

0,00

-403.623,54

-356.313,78

12.957.850,05

13.281.607,93

0,00

7.882,33

-315.875,55

1.220.811,20

1.195.522,13

0,00

0,00

25.289,07

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA
Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL
Fundació Casa de Cultura
Cilma
TOTAL

185.975,97

150.894,92

0,00

0,00

35.081,05

191.333.461,96

179.601.936,47

545.742,50

-445.776,18

11.831.491,81

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL

11.831.491,81

ii.Regla de la despesa
En el mateix informe esmentat en l’apartat anterior, es posa de manifest
l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de 2018, en
els termes següents:

ENTITAT

DESPESA MÀXIMA ADMISIBLE REGLA DE DESPESA
DESPESA
COMPUTABLE
AUG./DISM. DE
LÍMIT DE LA REGLA
EXERCICI 2017 *
RECAPTACIÓ
DE DESPESA
TAXA CREIX. PIB

DESPESA
COMPUTABLE
EXERCICI 2017
(1)

(2) = (1) * (1+0,024)

Diputació de Girona

72.055.586,41

73.784.920,48

Organisme Autònom Dipsalut

(3)

(4) = (2) + (3)

DESPESA
COMPUTABLE
EXERCICI 2018
(5)

0,00

73.784.920,48

81.170.093,59

11.112.444,83

11.379.143,51

0,00

11.379.143,51

10.565.825,20

Organisme Autònom Xaloc

2.123.064,74

2.174.018,29

0,00

2.174.018,29

5.118.311,46

Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz

2.273.015,99

2.327.568,37

0,00

2.327.568,37

2.284.730,06

Consorci Costa Brava

3.372.495,61

3.453.435,50

0,00

3.453.435,50

4.432.423,78

Consorci de les Vies Verdes de Girona

545.450,39

558.541,20

0,00

558.541,20

756.867,54

Consorci de les Gavarres

374.533,11

383.521,90

0,00

383.521,90

68.105,83

32.370,89

33.147,79

0,00

33.147,79

137.948,98

Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona
Semega

655.497,28

671.229,21

0,00

671.229,21

677.303,29

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

6.514.277,18

6.670.619,83

0,00

6.670.619,83

7.014.947,80

Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL

3.473.598,42

3.556.964,78

0,00

3.556.964,78

3.074.042,92

973.232,42

996.590,00

0,00

996.590,00

1.178.450,40

92.027,77

94.236,44

0,00

94.236,44

74.186,26

103.597.595,04

106.083.937,32

0,00

106.083.937,32

116.553.237,11

Fundació Casa de Cultura
Cilma
TOTAL DESPESA COMPUTABLE

DIFERÈNCIA ENTRE EL "LÍMIT DE LA REGLA DE DESPESA" I LA "DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2018

-10.469.299,79

4.MESURES A ADOPTAR
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Tenint en compte que l’origen de l’incompliment no és estructural, sinó que deriva de
l’aplicació de la normativa pressupostària local i de la utilització dels estalvis de
l’entitat, no existeixen mesures d’ajustament a adoptar.
En aquest sentit, les estimacions de l’execució del pressupost de l’exercici en curs i el
següent preveuen la recuperació de l’objectiu de la regla de la despesa.
5.CONCLUSIÓ
Analitzada la situació derivada de la liquidació dels pressupostos de 2018, es pot
concloure que la Diputació de Girona i els ens dependents sectoritzats com a
Administracions Públiques compleixen els nivells exigits en els indicadors de
solvència i liquiditat. Així, l’estalvi net és majoritàriament positiu, es disposa de
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, el rati del capital viu es troba
notablement per sota del límit que marca la normativa vigent (75%) i el període mig de
pagament global a proveïdors no supera el termini màxim de pagament previst en la
normativa de morositat.
Així mateix, l’estimació de liquidació dels pressupostos dels exercicis 2019 i 2020,
compleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Pel que fa a l’objectiu de la regla de la despesa, l’incompliment del qual motiva
l’elaboració del present Pla econòmic i financer, es preveu la seva recuperació en
l’execució del pressupost de 2019 i el compliment en l’exercici 2020.

Pla econòmic i financer 2019/2020
1. CAUSES, DIAGNÒSTIC I PREVISIÓ TEMPORAL
1.1 Estabilitat pressupostària
1.2 Regla de despesa
1.3 Sostenibilitat financera
1.3.1 Deute públic
1.3.2 Deute comercial i PMP
2. MESURES: DESCRIPCIÓ, QUANTIFICACIÓ I CALENDARI
2.1 Despeses
2.2 Ingressos
2.3.1 Efecte de les mesures en l'estabilitat pressupostària
2.3.2 Efecte de les mesures en la regla de despesa
3. CONCLUSIÓ I OBJECTIU
3.1 Estabilitat pressupostària
3.2 Regla de despesa
3.3 Sostenibilitat financera
3.3.1 Deute públic
3.3.2 Deute comercial i PMP
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1.1- Estabilitat pressupostària
Entitat
Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Ingressos no financers
7.346.142,63 €
1.220.811,20 €
19.877.955,11 €
322.554,75 €
1.253.126,36 €
120.939.818,40 €
2.827.839,58 €
13.357.269,08 €
10.275.645,70 €
185.975,97 €
69.948,99 €
698.524,14 €
12.957.850,05 €
191.333.461,96 €

Despeses no
financeres
7.298.832,87 €
1.195.522,13 €
18.453.966,09 €
321.488,49 €
1.322.982,34 €
112.053.043,86 €
2.657.869,43 €
11.390.048,36 €
10.723.840,04 €
150.894,92 €
74.536,72 €
677.303,29 €
13.281.607,93 €
179.601.936,47 €

Exercici 2018
Ajustaments de la
Ajustaments per
Capacitat/necessitat
pròpia entitat
operadions internes
de finançament
0,00 €
-403.623,54 €
-356.313,78 €
0,00 €
0,00 €
25.289,07 €
-98.674,52 €
0,00 €
1.325.314,50 €
3.340,64 €
0,00 €
4.406,90 €
148.352,37 €
-60.000,00 €
18.496,39 €
662.072,24 €
9.830,04 €
9.558.676,82 €
-42.638,34 €
0,00 €
127.331,81 €
-42.171,84 €
0,00 €
1.925.048,88 €
-20.962,39 €
134,99 €
-469.021,74 €
0,00 €
0,00 €
35.081,05 €
-63.575,66 €
0,00 €
-68.163,39 €
0,00 €
0,00 €
21.220,85 €
0,00 €
7.882,33 €
-315.875,55 €
545.742,50 €
-445.776,18 €
11.831.491,81 €

Despeses no
financeres
5.960.648,90 €
807.902,34 €
19.114.390,92 €
573.868,70 €
1.535.786,52 €
126.376.505,11 €
2.542.285,74 €
15.287.507,64 €
10.310.026,14 €
262.672,74 €
275.379,67 €
604.022,57 €
10.574.462,46 €
194.225.459,45 €

Exercici 2019
Ajustaments de la
Ajustaments per
Capacitat/necessitat
pròpia entitat
operadions internes
de finançament
0,00 €
0,00 €
1.463.273,10 €
0,00 €
0,00 €
212.777,92 €
-103.284,12 €
0,00 €
2.461.432,80 €
8.231,16 €
0,00 €
134.799,45 €
22.408,84 €
-7.946,56 €
182.425,76 €
1.780.402,33 €
0,00 €
1.755.687,14 €
26.872,50 €
0,00 €
567.586,76 €
161.832,72 €
0,00 €
-1.018.628,92 €
7.808,84 €
0,00 €
1.497.382,70 €
0,00 €
0,00 €
-81.672,74 €
84.923,09 €
40.000,00 €
175.543,42 €
0,00 €
0,00 €
145.977,43 €
0,00 €
0,00 €
2.590.797,54 €
1.989.195,36 €
32.053,44 €
10.087.382,36 €

Despeses no
financeres
7.204.886,72 €
968.715,00 €
19.538.970,01 €
639.744,00 €
1.854.000,00 €
121.711.930,71 €
3.170.923,00 €
14.107.046,00 €
12.008.236,61 €
0,00 €
0,00 €
727.029,91 €
14.006.505,50 €
195.937.987,46 €

Exercici 2020
Ajustaments de la
Ajustaments per
Capacitat/necessitat
pròpia entitat
operadions internes
de finançament
0,00 €
0,00 €
379.204,56 €
0,00 €
0,00 €
70.985,00 €
1.764.496,05 €
0,00 €
1.464.844,24 €
45.318,14 €
0,00 €
45.318,14 €
95.161,06 €
0,00 €
102.911,06 €
6.327.835,64 €
0,00 €
11.944.945,64 €
140.318,84 €
0,00 €
140.318,84 €
745.965,44 €
0,00 €
745.965,44 €
2.573.627,98 €
0,00 €
2.611.836,87 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
41.720,37 €
0,00 €
0,00 €
737.184,50 €
11.692.723,15 €
0,00 €
18.285.234,66 €

Entitat
Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Ingressos no financers
7.423.922,00 €
1.020.680,26 €
21.679.107,84 €
700.436,99 €
1.703.750,00 €
126.351.789,92 €
3.083.000,00 €
14.107.046,00 €
11.799.600,00 €
181.000,00 €
326.000,00 €
750.000,00 €
13.165.260,00 €
202.291.593,01 €

Entitat
Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Ingressos no financers
7.584.091,28 €
1.039.700,00 €
19.239.318,20 €
639.744,00 €
1.861.750,00 €
127.329.040,71 €
3.170.923,00 €
14.107.046,00 €
12.046.445,50 €
0,00 €
0,00 €
768.750,28 €
14.743.690,00 €
202.530.498,97 €

Capacitat/necessitat finançament = Ingressos no financers - Despeses no financeres + Ajustaments de la pròpia entitat + Ajustaments per operacions internes
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1.2- Regla de despesa
Entitat
Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Exercici 2018
Despesa computable
liquidació 2017

Taxa referència 2018

6.514.277,18 €
973.232,42 €
3.372.495,61 €
374.533,11 €
545.450,39 €
72.055.586,41 €
2.273.015,99 €
11.112.444,83 €
2.123.064,74 €
92.027,77 €
32.370,89 €
655.497,28 €
3.473.598,42 €
103.597.595,04 €

6.670.619,83 €
996.590,00 €
3.453.435,50 €
383.521,90 €
558.541,20 €
73.784.920,48 €
2.327.568,37 €
11.379.143,51 €
2.174.018,29 €
94.236,44 €
33.147,79 €
671.229,21 €
3.556.964,78 €
106.083.937,30 €

Entitat
Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Despesa computable
liquidació 2018

6.670.619,83 €
996.590,00 €
3.453.435,50 €
383.521,90 €
558.541,20 €
73.784.920,48 €
2.327.568,37 €
11.379.143,51 €
2.174.018,29 €
94.236,44 €
33.147,79 €
671.229,21 €
3.556.964,78 €
106.083.937,30 €

7.014.947,80 €
1.178.450,40 €
4.432.423,78 €
68.105,83 €
756.867,54 €
81.170.093,59 €
2.284.730,06 €
10.565.825,20 €
5.118.311,46 €
74.186,26 €
137.948,98 €
677.303,29 €
3.074.042,92 €
116.553.237,11 €

Compliment/
incompliment regla de
despesa
-344.327,97 €
-181.860,40 €
-978.988,28 €
315.416,07 €
-198.326,34 €
-7.385.173,11 €
42.838,31 €
813.318,31 €
-2.944.293,17 €
20.050,18 €
-104.801,19 €
-6.074,08 €
482.921,86 €
-10.469.299,81 €

Exercici 2019
Base despesa
computable - IFS
liquidació 2018
7.014.947,80 €
1.178.450,40 €
4.432.423,78 €
68.105,83 €
756.867,54 €
81.170.093,59 €
2.284.730,06 €
10.565.825,20 €
5.118.311,46 €
74.186,26 €
137.948,98 €
677.303,29 €
3.074.042,92 €
116.553.237,11 €

Taxa referència 2019
7.204.351,39 €
1.210.268,56 €
4.552.099,22 €
69.944,69 €
777.302,96 €
83.361.686,12 €
2.346.417,77 €
10.851.102,48 €
5.256.505,87 €
76.189,29 €
141.673,60 €
695.590,48 €
3.157.042,08 €
119.700.174,51 €

Entitat
Codi

Límit regla de despesa
2018

Límit regla de despesa
2019

Despesa computable
liquidació 2019

7.204.351,39 €
1.210.268,56 €
4.552.099,22 €
69.944,69 €
777.302,96 €
83.361.686,12 €
2.346.417,77 €
10.851.102,48 €
5.256.505,87 €
76.189,29 €
141.673,60 €
695.590,48 €
3.157.042,08 €
119.700.174,51 €

5.640.358,16 €
770.931,54 €
5.131.056,72 €
263.128,09 €
736.985,38 €
81.494.517,50 €
2.099.628,80 €
14.876.674,92 €
5.332.546,79 €
114.646,15 €
190.052,08 €
604.022,57 €
2.267.462,46 €
119.522.011,16 €

Compliment/
incompliment regla de
despesa
1.563.993,23 €
439.337,02 €
-578.957,50 €
-193.183,40 €
40.317,58 €
1.867.168,62 €
246.788,97 €
-4.025.572,44 €
-76.040,92 €
-38.456,86 €
-48.378,48 €
91.567,91 €
889.579,62 €
178.163,35 €

Exercici 2020
Base despesa
computable - IFS
liquidació 2019
5.640.358,16 €
770.931,54 €
5.131.056,72 €
263.128,09 €
736.985,38 €
81.494.517,50 €
2.099.628,80 €
14.876.674,92 €
5.332.546,79 €
114.646,15 €
190.052,08 €
604.022,57 €
2.267.462,46 €
119.522.011,16 €

Taxa referència 2020
5.798.288,19 €
792.517,62 €
5.274.726,31 €
270.495,68 €
757.620,97 €
83.776.363,99 €
2.158.418,41 €
15.293.221,82 €
5.481.858,10 €
117.856,24 €
195.373,54 €
620.935,20 €
2.330.951,41 €
122.868.627,48 €

Límit regla de despesa
2020

Despesa computable
liquidació 2020

5.798.288,19 €
792.517,62 €
5.274.726,31 €
270.495,68 €
757.620,97 €
83.776.363,99 €
2.158.418,41 €
15.293.221,82 €
5.481.858,10 €
117.856,24 €
195.373,54 €
620.935,20 €
2.330.951,41 €
122.868.627,48 €

6.929.286,72 €
927.515,00 €
4.661.221,51 €
382.348,80 €
1.611.200,00 €
81.442.606,36 €
2.596.366,85 €
13.231.693,70 €
6.000.324,78 €
0,00 €
0,00 €
727.029,91 €
4.006.505,50 €
122.516.099,13 €

Per al càlcul de la 'taxa referència' s'han aplicat els coeficients de regla de despesa aprovats pel Consell de Ministres:
Exercici 2018: 2,40 %
Exercici 2019: 2,70 %
Exercici 2020: 2,80 %
Base despesa computable liquidació anterior = Despesa computable liquidació anterior - IFS
IFS = Inversions Financerament Sostenibles
Taxa Referència = Despesa computable liquidació anterior * (1 + coeficient)
Límit Regla Despesa = Taxa referència + Augments i disminucions (art.12.4)
Compliment Regla Despesa = Límit Regla Despesa - Despesa computable liquidació
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Compliment/
incompliment regla de
despesa
-1.130.998,53 €
-134.997,38 €
613.504,80 €
-111.853,12 €
-853.579,03 €
2.333.757,63 €
-437.948,44 €
2.061.528,12 €
-518.466,68 €
117.856,24 €
195.373,54 €
-106.094,71 €
-1.675.554,09 €
352.528,35 €

1.3- Sostenibilitat financera
1.3.1- Deute públic

Entitat
Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Exercici 2018
DRN corrents
673.326,41 €
87.550,99 €
19.877.955,11 €
235.584,41 €
300.393,79 €
118.182.685,54 €
875.829,33 €
249.853,08 €
5.837.311,04 €
75.855,07 €
69.948,99 €
241.076,40 €
12.920.732,38 €
159.628.102,54 €

Ajustaments DF
31a. LPGE 2013
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Entitat
Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

673.326,41 €
87.550,99 €
19.877.955,11 €
235.584,41 €
300.393,79 €
118.182.685,54 €
875.829,33 €
249.853,08 €
5.837.311,04 €
75.855,07 €
69.948,99 €
241.076,40 €
12.920.732,38 €
159.628.102,54 €

Deute PDE
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
284.669,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
559.887,43 €
844.556,56 €

Coeficient
d'endeutament
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,33%
0,53%

Exercici 2019
DRN corrents
701.500,00 €
106.680,26 €
21.679.107,84 €
326.135,70 €
286.845,97 €
121.343.113,95 €
865.030,00 €
263.671,67 €
5.124.600,00 €
70.828,14 €
126.000,00 €
242.266,46 €
13.165.260,00 €
164.301.039,99 €

Ajustaments DF
31a. LPGE 2013
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Entitat
Codi

DRN ajustats

DRN ajustats

Deute PDE

701.500,00 €
106.680,26 €
21.679.107,84 €
326.135,70 €
286.845,97 €
121.343.113,95 €
865.030,00 €
263.671,67 €
5.124.600,00 €
70.828,14 €
126.000,00 €
242.266,46 €
13.165.260,00 €
164.301.039,99 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.141.345,74 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.141.345,74 €

Coeficient
d'endeutament
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,17%

Exercici 2020
DRN corrents
861.869,28 €
125.700,00 €
19.239.318,20 €
321.446,12 €
395.917,47 €
120.670.586,31 €
952.953,00 €
299.630,00 €
5.371.445,50 €
0,00 €
0,00 €
268.750,28 €
14.743.690,00 €
163.251.306,16 €

Ajustaments DF
31a. LPGE 2013
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DRN ajustats
861.869,28 €
125.700,00 €
19.239.318,20 €
321.446,12 €
395.917,47 €
120.670.586,31 €
952.953,00 €
299.630,00 €
5.371.445,50 €
0,00 €
0,00 €
268.750,28 €
14.743.690,00 €
163.251.306,16 €

Deute PDE
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.524.379,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.524.379,82 €

DRN ajustat = DRN corrents - Ajustaments DF 31a. LPGE
Coeficient endeutament (%) = (Deute PDE / DRN ajustats) * 100
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Coeficient
d'endeutament
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,77%

1.3- Sostenibilitat financera
1.3.2- Deute comercial i PMP

Entitat

Exercici 2018

Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Deute comercial
Deute comercial
pressupost corrent
pressupostos tancats
121.490,51 €
0,00 €
45.017,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.848,79 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15.911,88 €
0,00 €
32.892,49 €
0,00 €
297.682,21 €
0,00 €
167.741,95 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
24.293,18 €
0,00 €
246.663,17 €
0,00 €
960.541,43 €
0,00 €

Entitat

Saldo 413

Total deute comercial

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
19.886,77 €
284.220,78 €
26.488,85 €
161.832,72 €
12.186,85 €
0,00 €
27.990,37 €
0,00 €
0,00 €
532.606,34 €

PMP

121.490,51 €
45.017,25 €
0,00 €
8.848,79 €
19.886,77 €
300.132,66 €
59.381,34 €
459.514,93 €
179.928,80 €
0,00 €
27.990,37 €
24.293,18 €
246.663,17 €
1.493.147,77 €

1,04
2,75
6,43
14,59
9,94
7,95
2,46
5,80
7,91
8,76
6,47
5,82
43,89
8,78

Exercici 2019

Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Deute comercial
Deute comercial
pressupost corrent
pressupostos tancats
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Entitat

Saldo 413

Total deute comercial
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

PMP

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Exercici 2020

Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Deute comercial
Deute comercial
pressupost corrent
pressupostos tancats
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Saldo 413

Total deute comercial
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

PMP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total deute comercial = Deute comercial corrent + Deute comercial tancats + Saldo 413

2.1- Sobre usos no financers
Mesura
Ejecucion presupuestaria
TOTAL

Acord de no disponibilitat

Suport jurídic
4.- Otros

Entitat afectada

Tipus de
comptabilitat
Diputación Prov. de Girona
Limitativa
Entitat afectada

Capítol

Data d'aprovació
1

17/04/2019

Data d'aplicació
efectiva
17/05/2019

Efecte econòmic
exercici 2019
0,00 €
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2020
0,00 €
0,00 €

Tipus de
comptabilitat

Aplicació
pressupostària

Capítol

Data d'aprovació

Data d'aplicació
efectiva

Efecte econòmic
exercici 2019
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2020
0,00 €

Entitat afectada

Tipus de
comptabilitat

Capítol

Data d'aprovació

Data d'aplicació
efectiva

Efecte econòmic
exercici 2019
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2020
0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL
Acord de racionalització del sector públic art. 116
bis
TOTAL

EFECTE ECONÒMIC DEL TOTAL DE LES MESURES SOBRE USOS NO FINANCERS
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2.2- Sobre recursos no financers
Mesura

Suport jurídic

Entitat afectada

Tipus de
comptabilitat

Capítol

Data d'aprovació

Data d'aplicació
efectiva

TOTAL
EFECTE ECONÒMIC DEL TOTAL DE LES MESURES SOBRE RECURSOS NO FINANCERS

Efecte econòmic Efecte econòmic
exercici 2019
exercici 2020
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2.3-1 - Efecte de les mesures en l'estabilitat pressupostària
SOBRE USOS NO FINANCERS
Efecte econòmic
exercici 2019
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2020
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2019
0,00 €
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2020
0,00 €
0,00 €

TOTAL DE LES MESURES EN EL GRUP
Efecte econòmic
Nombre
exercici 2019
TOTAL DE LES MESURES SOBRE USOS NO FINANCERS
0
0,00 €
TOTAL DE LES MESURES SOBRE RECURSOS NO FINANCERS
0
0,00 €
TOTALES
0
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2020
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Nombre
MEDIDAS
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS
TOTALES

1
0
0
1

SOBRE RECURSOS NO FINANCERS
Nombre
MESURES
TOTALES

0
0

2.3-2 - Efecte de las medidas en la regla de despesa
SOBRE USOS NO FINANCERS
Nombre
MEDIDAS
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS
TOTALES

1
0
0
1

Efecte econòmic
exercici 2019
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2020
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2019
0,00 €
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2020
0,00 €
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2019
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Efecte econòmic
exercici 2020
0,00 €
0,00 €
0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCERS
Nombre
MESURES
TOTALES

0
0
TOTAL DE LES MESURES EN EL GRUP
Nombre

TOTAL DE LES MESURES SOBRE USOS NO FINANCERS
TOTAL DE LES MESURES SOBRE RECURSOS NO FINANCERS
TOTALES

0
0
0
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0,00 €

3.1- Estabilitat pressupostària
Entitat
Codi
09-17-000-DD-000
09-00-181-CC-000
09-00-386-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-00-270-NN-000
09-00-029-HH-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-000-XP-001
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

Denominació
Diputación Prov. de Girona
C. Costa Brava
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
F. Casa de Cultura de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Exercici 2019
Capacitat/necessitat
finançament prèvia
1.755.687,14 €
2.461.432,80 €
175.543,42 €
134.799,45 €
182.425,76 €
-81.672,74 €
212.777,92 €
567.586,76 €
-1.018.628,92 €
1.497.382,70 €
1.463.273,10 €
145.977,43 €
2.590.797,54 €
10.087.382,36 €

Entitat
Codi
09-17-000-DD-000
09-00-181-CC-000
09-00-386-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-00-270-NN-000
09-00-029-HH-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-000-XP-001
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

Denominació
Diputación Prov. de Girona
C. Costa Brava
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
F. Casa de Cultura de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Efecte mesures
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Capacitat/necessitat
finançament PEF
1.755.687,14 €
2.461.432,80 €
175.543,42 €
134.799,45 €
182.425,76 €
-81.672,74 €
212.777,92 €
567.586,76 €
-1.018.628,92 €
1.497.382,70 €
1.463.273,10 €
145.977,43 €
2.590.797,54 €
10.087.382,36 €

Exercici 2020
Capacitat/necessitat
finançament prèvia
11.944.945,64 €
1.464.844,24 €
0,00 €
45.318,14 €
102.911,06 €
0,00 €
70.985,00 €
140.318,84 €
745.965,44 €
2.611.836,87 €
379.204,56 €
41.720,37 €
737.184,50 €
18.285.234,66 €

Efecte mesures
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Capacitat/necessitat
finançament PEF
11.944.945,64 €
1.464.844,24 €
0,00 €
45.318,14 €
102.911,06 €
0,00 €
70.985,00 €
140.318,84 €
745.965,44 €
2.611.836,87 €
379.204,56 €
41.720,37 €
737.184,50 €
18.285.234,66 €

Efecte mesures = Total de les mesures sobre recursos no financers + Total de les mesures sobre usos no financers
Capacitat / necessitat finançament PEF = Capacitat/necessitat finançament prèvia + Efecte mesures
El total de la Capacitat/Necessitat de finançament de la Corporació Local ha de tenir un valor positiu per a l'exercici d'aprovació del PEF (1.1)
El total de la Capacitat/Necessitat de finançament de la Corporació Local ha de tenir un valor positiu per a l'exercici següent al d'aprovació del PEF (1.1)

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

32

3.2- Regla de despesa
Entitat
Codi

Denominació

09-17-000-DD-000
09-00-181-CC-000
09-00-386-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-00-270-NN-000
09-00-029-HH-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-000-XP-001
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

Diputación Prov. de Girona
C. Costa Brava
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
F. Casa de Cultura de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Exercici 2019
Despesa computable
PEF
81.494.517,50 €
5.131.056,72 €
190.052,08 €
263.128,09 €
736.985,38 €
114.646,15 €
770.931,54 €
2.099.628,80 €
14.876.674,92 €
5.332.546,79 €
5.640.358,16 €
604.022,57 €
2.267.462,46 €
119.522.011,16 €

Entitat
Codi

Denominació

09-17-000-DD-000
09-00-181-CC-000
09-00-386-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-00-270-NN-000
09-00-029-HH-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-000-XP-001
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

Diputación Prov. de Girona
C. Costa Brava
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
F. Casa de Cultura de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Límit de la regla de
despesa del PEF
83.361.686,12 €
4.552.099,22 €
141.673,60 €
69.944,69 €
777.302,96 €
76.189,29 €
1.210.268,56 €
2.346.417,77 €
10.851.102,48 €
5.256.505,87 €
7.204.351,39 €
695.590,48 €
3.157.042,08 €
119.700.174,51 €

Compliment/incompli
ment regla de despesa
PEF
1.867.168,62 €
-578.957,50 €
-48.378,48 €
-193.183,40 €
40.317,58 €
-38.456,86 €
439.337,02 €
246.788,97 €
-4.025.572,44 €
-76.040,92 €
1.563.993,23 €
91.567,91 €
889.579,62 €
178.163,35 €

Exercici 2020
Despesa computable
PEF

Límit de la regla de
despesa del PEF

81.442.606,36 €
4.661.221,51 €
0,00 €
382.348,80 €
1.611.200,00 €
0,00 €
927.515,00 €
2.596.366,85 €
13.231.693,70 €
6.000.324,78 €
6.929.286,72 €
727.029,91 €
4.006.505,50 €
122.516.099,13 €

83.776.363,99 €
5.274.726,31 €
195.373,54 €
270.495,68 €
757.620,97 €
117.856,24 €
792.517,62 €
2.158.418,41 €
15.293.221,82 €
5.481.858,10 €
5.798.288,19 €
620.935,20 €
2.330.951,41 €
122.868.627,47 €

Compliment/incompli
ment regla de despesa
PEF
2.333.757,63 €
613.504,80 €
195.373,54 €
-111.853,12 €
-853.579,03 €
117.856,24 €
-134.997,38 €
-437.948,44 €
2.061.528,12 €
-518.466,68 €
-1.130.998,53 €
-106.094,71 €
-1.675.554,09 €
352.528,34 €

Exercici 2019
Despesa Computable PEF= Despesa computable liquidació - mesures sobre usos no financers
Límit Regla de Despesa del PEF = Límit Regla de Despesa + mesures sobre recursos no financers (Art. 12.4 LOEPSF)
Compliment / incompliment regla despesa PEF = Límit Regla de Despesa del PEF - Despesa Computable PEF
Exercici 2020
Despesa Computable PEF= Despesa computable liquidació - mesures sobre usos no financers
Límit Regla de Despesa del PEF = Despesa Computable PEF exercici 2019 corregit per la taxa de ref. exercici 2020 més les mesures sobre recursos no
financers (Art. 12.4 LOEPSF)
Compliment / incompliment regla despesa PEF = Límit Regla de Despesa del PEF - Despesa Computable PEF
El total del Compliment/Incomplimento de la regla de despesa de la corporació local ha de tenir un valor positiu per a l'exercici d'aprovació del PEF
El total del Compliment/Incomplimento de la regla de despesa de la corporació local ha de tenir un valor positiu per a l'exercici següent al d'aprovació del
PEF
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3.3- Sostenibilitat Financera
3.3.1- Deute públic

Entitat
Codi

Denominació

09-17-000-DD-000
09-00-181-CC-000
09-00-386-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-00-270-NN-000
09-00-029-HH-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-000-XP-001
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

Diputación Prov. de Girona
C. Costa Brava
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
F. Casa de Cultura de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Exercici 2019
DRN ajustats previs
121.343.113,95 €
21.679.107,84 €
126.000,00 €
326.135,70 €
286.845,97 €
70.828,14 €
106.680,26 €
865.030,00 €
263.671,67 €
5.124.600,00 €
701.500,00 €
242.266,46 €
13.165.260,00 €
164.301.039,99 €

Efecte mesures
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Entitat
Codi

Denominació

09-17-000-DD-000
09-00-181-CC-000
09-00-386-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-00-270-NN-000
09-00-029-HH-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-000-XP-001
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

Diputación Prov. de Girona
C. Costa Brava
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
F. Casa de Cultura de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

DRN ajustats PEF
121.343.113,95 €
21.679.107,84 €
126.000,00 €
326.135,70 €
286.845,97 €
70.828,14 €
106.680,26 €
865.030,00 €
263.671,67 €
5.124.600,00 €
701.500,00 €
242.266,46 €
13.165.260,00 €
164.301.039,99 €

Deute PDE
10.141.345,74 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.141.345,74 €

Coeficient
endeutament
8,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,17%

Exercici 2020
DRN ajustats previs
120.670.586,31 €
19.239.318,20 €
0,00 €
321.446,12 €
395.917,47 €
0,00 €
125.700,00 €
952.953,00 €
299.630,00 €
5.371.445,50 €
861.869,28 €
268.750,28 €
14.743.690,00 €
163.251.306,16 €

Efecte mesures
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DRN ajustats PEF
120.670.586,31 €
19.239.318,20 €
0,00 €
321.446,12 €
395.917,47 €
0,00 €
125.700,00 €
952.953,00 €
299.630,00 €
5.371.445,50 €
861.869,28 €
268.750,28 €
14.743.690,00 €
163.251.306,16 €

Deute PDE
4.524.379,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.524.379,82 €

Efecte mesures = Total de les mesures sobre recursos no financers dels capítols 1 a 5
DRN ajutstat PEF = DRN ajustat previs + Efecte mesures
Coeficient endeutament (%) = (Deute PDE / DRN ajustats PEF) * 100
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Coeficient
endeutament
3,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,77%

3.3- Sostenibilitat Financera
3.3.2- Deute comercial i PMP

Entitat

Exercici 2019

Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Deute comercial
Deute comercial
pressupost corrent pressupostos tancats
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Entitat

Saldo 413

Total deute comercial
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

PMP

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Exercici 2020

Codi

Denominació

09-00-000-XP-001
09-00-029-HH-000
09-00-181-CC-000
09-00-196-CC-000
09-00-206-CC-000
09-17-000-DD-000
09-17-000-DO-001
09-17-000-DO-002
09-17-000-DV-005
09-00-270-NN-000
09-00-386-CC-000
09-17-000-DI-001
09-17-000-DP-002
TOTAL

P. Turisme Costa Brava-Girona, S.A.
F. Casa de Cultura de Girona
C. Costa Brava
C. de les Gavarres
C. Vies Verdes de Girona
Diputación Prov. de Girona
O. Aut. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
O. Aut. Salut Pública de la Diputación de Girona "DIPSALUT"
O. Aut. Xarxa Local Municipis Gironins
Consell Iniciatives Locals Medi Ambient Comarques Gironines
C. d'Arts Escèniques Salt-Girona
Serveis de Millora i Expasió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA)
SUMAR, empresa d'acció social, S.L.

Deute comercial
Deute comercial
pressupost corrent pressupostos tancats
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Saldo 413

Total deute comercial
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total deute comercial = Deute comercial corrent + Deute comercial tancats + Saldo 413

»
SEGON. Trametre l’esmentat Pla, un cop aprovat per la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya a la Comissió
Nacional d’Administració Local, en el termini de 5 dies naturals, de conformitat amb
l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012.”
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta que el següent punt de
l’ordre del dia seria la formulació i tramesa del Pla econòmic i financer de la Diputació
de Girona a la Direcció general de política financera, assegurances i tresor de la
Generalitat per la seva aprovació i seguiment. Té la paraula la senyora Maria Àngels
Planas.
La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas comenta que degut a tot el
que he explicat al punt anterior, ens veiem obligats a formular un PEF, i degut a que
aquest incompliment de la regla de la despesa no té un origen estructural, sinó que es
deriva de l’aplicació de la normativa pressupostària local i també de la utilització
d’aquests estalvis de l’entitat. Per tant, no hi ha cap mesura, a la Diputació; és la
costum.
El senyor President intervé i manifesta, per tant, hauríem d’aprovar la formulació,
perquè l’aprovació definitiva i el seguiment entenc que la farà la Direcció general de
Política financera, que és l’òrgan tutelar. No té cap més incidència perquè, com que
no tenim endeutament ni cap més problema, ve precisament per això.
S’APROVA per unanimitat.
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PMP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.

PLE126/000040/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit
3SC 1/2019 del pressupost de l'organisme autònom Xaloc, de l'exercici
2019. (Exp. 2019/3937)

“El Consell Rector de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc),
en sessió del dia 2 d’abril de 2019, ha proposat l’aprovació inicial per part del Ple de
la Corporació de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2019 del pressupost de
despeses de l’organisme per a l’exercici 2019, per atendre despeses que no poden
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals el crèdit per atendre-les és
insuficient (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).
D’acord amb la base d’execució 11 del pressupost de despeses de la Diputació de
Girona per a l’exercici 2019, el suplement de crèdit és aquella modificació del
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per
la qual el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació.
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació
l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit XA 3SC 1/2019 del
pressupost de despeses de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins
(Xaloc) de l’exercici 2019, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, i el detall del qual és el següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
Org.

Prog.

Econ.

40

9320

22201

Descripció

Import

Postals

255.000,00 €

TOTAL

255.000,00 €

FINANÇAMENT
Aplicació
Org

Econ.

10

87000

Descripció

Import

Romanent de tresoreria per a despeses generals

255.000,00 €

TOTAL

255.000,00 €

SEGON. Exposar al públic l’expedient de suplement de crèdit aprovat inicialment en
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
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mitjançant edicte en el tauler d’anuncis 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 els expedients esdevinguin definitius, el pressupost modificat,
resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis.”
La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas intervé i manifesta que en el
consell rector del Xaloc, a la sessió del 2 d’abril, es va proposar que s’aprovés en el
ple un suplement de crèdit per atendre aquelles despeses que no es podrien demorar
més. Teníem unes despeses postals per valor de 155.000 euros degut a un concurs
que havia tingut lloc i, a més, enviaments postals, i llavors, aquest suplement de crèdit
el financem amb romanent de tresoreria per despeses generals.
S’APROVA per unanimitat.
8.

PLE126/000042/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari
DG 3CE 1/2019 del pressupost de la Diputació de Girona, de l'exercici 2019.
(Exp. 2019/3916).

“A partir de les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les
quals no existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 1/2019 en el
pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany.
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció General, la Comissió
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina
favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 1/2019 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2019, segons el detall
següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Org.
110
110
220

APLICACIÓ
Prog
Eco.
3360
78100
4910
76500
4300
47002

DESCRIPCIÓ
Al Bisbat de Girona rehabilitació Sant. Sta. Maria Collell
Ajuts a consells comarcals per actuacions de caràcter econ.
A Incatis, SL - Firatast
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
Org.
400
500
500
500
500
500
510

APLICACIÓ
Prog
Eco.
9420
76209
3340
46283
3340
47027
3340
48148
3340
48151
3340
48152
4910
64102

Org.
220
500

APLICACIÓ
Prog
Eco.
4300
47000
3340
47013

DESCRIPCIÓ
Ajuts a ajuntament per inversions en cementiris
A l’Inst. Promoció Econ. Palafrugell Festival Flors i Violes
A Bonart Cultural, SL - Commemoració 20è aniversari
A la Fund. Ciutat Invisible - Premi Quim Masó
A Assoc. Joventuts Musicals de Banyoles – Taller de Música
A Gàrgoles de Foc – Activitats 2019
Inversió en aplicacions informàtiques Servei Assistència
TOTAL

IMPORT
200.000,00
7.000,00
9.000,00
11.500,00
7.000,00
3.000,00
100.000,00
445.500,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT

APLICACIÓ
207 87000
207 87020

DESCRIPCIÓ
Ajuts a empreses privades Promoció Econòmica-Diplab
A Premi Quim Masó de creació teatral, SC
TOTAL

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

IMPORT
8.000,00
11.500,00
19.500,00

IMPORT
226.000,00
200.000,00
426.000,00

SEGON. Exposar al públic l’expedient de crèdit extraordinari aprovat inicialment en
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
del període d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART. Publicar, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”
La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas pren la paraula i comenta
que, com vaig explicar a la comissió informativa, aquí aprovem també inicialment un
crèdit extraordinari, en aquest cas, amb partides com és el Bisbat de Girona per la
rehabilitació de Santa Maria del Collell, els ajuts als consells comarcals per a
actuacions de caràcter econòmic, al Firatast, ajuts als ajuntaments per inversions en
cementiris. Crec que cal destacar aquest punt, és molt important de destacar, i en
l’últim punt de l’ordre del dia es parlarà d’aquests ajuts a inversions a cementiris pels
ajuntaments, també a l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, al Festival de
Flors i Violes, a Bonart Cultural, per la commemoració del 20è aniversari, a la
Fundació Ciutat Invisible pel premi Quim Masó, a l’Associació de Joventuts Musicals
pel taller de música, a Gàrgoles de Foc, activitats de 2019, i a inversions en
aplicacions informàtiques del Servei d’Assistència. Es finançarà amb baixa de crèdit
als ajuts d’empreses privades de Promoció Econòmica-Diplab, el premi Quim Masó
per creació teatral i també a romanents de tresoreria per despeses generals i
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romanents de tresoreria per despeses generals
sostenibles. El total són aquests 445.500 euros.

d’inversions

financerament

S’APROVA per unanimitat.
9.

PLE126/000043/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit
DG 3SC 1/2019 del pressupost de la Diputació de Girona, de l'exercici 2019.
(Exp. 2019/3915)

“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 1/2019 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:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 1/2019 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2019, segons el detall
següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Org.
500
500
510
510
510
510
520

APLICACIÓ
Prog
Eco.
3340
47002
3260
48109
4910
22706
9200
22706
9200
62600
9200
64100
3410
48101

Org.
110

APLICACIÓ
Prog
Eco.
4320
44910

DESCRIPCIÓ
Ajuts a indústries culturals
Ajuts ent. no lucrat. per a programes i projectes pedagògics
Estudis i treballs tècnics serveis externs Noves Tecnologies
Estudis i treballs tècnics Noves Tecnologies
Inversió en equips informàtics Noves Tecnologies
Inversió en aplicacions informàtiques Noves Tecnologies
Premis Girona És Esport
TOTAL

IMPORT
5.000,00
30.000,00
6.000,00
40.000,00
50.000,00
140.000.00
40.000,00
311.000,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT

APLICACIÓ
207 87000

DESCRIPCIÓ
A Patronat de Turisme Costa Brava, S.A.
TOTAL

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL
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SEGON. Exposar al públic l’expedient de suplement de crèdit aprovat inicialment en
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
del període d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART. Publicar, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”
La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas pren la paraula i manifesta
que també en aquest cas és aprovar un suplement de crèdit, en aquest cas per valor
de 311.000 euros, a ajuts a indústries culturals. A ajuts per entitats no lucratives, per
programes i projectes pedagògics, estudis de treballs tècnics a serveis externs de
noves tecnologies, estudis de treballs tècnics de noves tecnologies també, inversions
en equips informàtics de noves tecnologies, inversions en aplicacions informàtiques i
premi Girona és esport. Com veuran, hi ha moltes partides en noves tecnologies i es
finançaran a través del Patronat de Turisme Costa Brava i a través del romanent de
tresoreria per despeses generals. En total, com he dit abans, per valor de 311.000
euros.
S’APROVA per unanimitat.
10.

PLE126/000038/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Expropiacions: Aprovació del text de l'addenda de modificació del conveni
expropiatori per a la determinació del preu just de la finca del polígon 1
parcel·la 77 subparcel·les b,d,e,f,g i h, afectada per les obres del projecte
sobre el Pas inferior sota la ctra. N-141 a Montfullà, tm Bescanó.
(Exp.2019/3931)

“La Diputació de Girona, en sessió plenària del dia 17 de desembre de 2013, va
aprovar el text del conveni expropiatori, convingut entre la Diputació de Girona, el
Consorci de les Vies Verdes de Girona i la societat Finques Poldom, SL, per a la
determinació del preu just de la parcel·la 77, polígon 1, subparcel·les b, d, e f, g i h del
terme municipal de Bescanó, la qual es trobava afectada per l’execució de les obres
del projecte sobre el Pas inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament
amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a Olot.
En data 19 de desembre de 2013, la Diputació de Girona, la societat Finques Poldom,
SL i el Consorci de les Vies Verdes de Girona van signar el conveni per a la
determinació del preu just de la parcel·la 77, polígon 1, subparcel·les b, d, e f, g i h del
terme municipal de Bescanó.
Posteriorment, aquesta Diputació ha intentat inscriure en el Registre de la Propietat
de Girona, a favor del consorci de les vies verdes, la segregació del conveni
esmentat, però s’ha detectat un error en les superfícies de les finques amb referència
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cadastral 17023A001000770000LD i 17023A001002620000LT, ja que en el moment
de realitzar el conveni el Cadastre no tenia les dades degudament actualitzades. No
obstant això, a dia d’avui, el Cadastre ja ha corregit l’error.
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa 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 Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina
favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:
PRIMER. Aprovar el text de l’addenda de modificació del conveni expropiatori
convingut entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i la
societat Finques Poldom, SL, per a la determinació del preu just de la finca del
polígon 1 parcel·la 77 subparcel·les b, d, e, f, g i h del terme municipal de Bescanó,
que transcrit literalment diu:
“PARTS
A la Diputació de Girona, davant el Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la
Diputació de Girona, assistit pel secretari general d’aquesta Diputació, Jordi Batllori i
Nouvilas, que dona fe,
COMPAREIXEN
D’una part, el Sr. J. D. L., major d’edat, casat, veí de Bescanó, amb domicili al carrer
XXX, i amb el NIF número XXX406XXXL, el qual actua a nom i representació de la
societat Finques Poldom, SL, amb CIF B17804774, domiciliada a Bescanó (Girona),
carrer Santa Anna, 50, com a administrador únic, segons consta en l’escriptura de
constitució de societat unipersonal de responsabilitat limitada, autoritzada pel notari
José Antonio García Caballer, notari de l’il·lustre Col·legi de Catalunya, a Salt, en
data 1 de juny de 2004, amb número 1324 del seu protocol.
I d’una altra, com a part beneficiària de l’expropiació, el Sr Albert Gómez Casas
president del Consorci de les vies Verdes de Girona, per nomenament del Ple de la
Diputació de Girona en sessió 21 d’agost de 2018 i en virtut de les facultats
conferides per l’acord de l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes en
matèria de convenis del 29 de setembre 2015.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, i
EXPOSEN
La Diputació de Girona, en sessió plenària del dia 17 de desembre de 2013, va
aprovar el text del conveni expropiatori, convingut entre la Diputació de Girona, el
Consorci de les Vies Verdes de Girona i la societat Finques Poldom, SL, per a la
determinació del preu just de la parcel·la 77, polígon 1, subparcel·les b, d, e f, g i h del
terme municipal de Bescanó, la qual es trobava afectada per l’execució de les obres
del projecte sobre el Pas inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament
amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a Olot.
En data 19 de desembre de 2013, la Diputació de Girona, la societat Finques Poldom,
SL i el Consorci de les Vies Verdes de Girona van signar el conveni per a la
determinació del preu just de la parcel·la 77, polígon 1, subparcel·les b, d, e f, g i h del
terme municipal de Bescanó.
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En el moment d’elaboració del conveni esmentat, la finca matriu amb referència
cadastral 17023A001000770000LD del terme municipal de Bescanó, segons les
dades del Cadastre i del Registre de la Propietat de Girona núm. 3, tenia una
superfície de 18.890,00 m2 i, alhora, estava formada per dues parts ben
diferenciades:
Subparcel·les b, d, e, f, g i h amb una superfície de 6.092,54 m2
Suparcel·les a i c amb una superfície de 12.797,59 m2
En concret, la superfície objecte d’expropiació era la de 6.092,54 m2 (subparcel·les b,
d, e, f, g i h) de la finca matriu amb referència cadastral 17023A001000770000LD del
terme municipal de Bescanó.
Per tant, la finca segregada amb referència cadastral 17023A001002620000LT tenia
una superfície de 6.092,54 m2 i la finca matriu amb referència cadastral
17023A001000770000LD tenia una superfície de 12.797,59 m2.
No obstant això, aquesta Diputació, en el moment de procedir a registrar l’expropiació
i la segregació del conveni esmentat, ha detectat que les superfícies esmentades
eren errònies, ja que en aquell moment les dades del Cadastre no eren correctes, i
per tant, les superfícies gràfiques i alfanumèriques no coincidien.
Actualment, el Cadastre ha corregit l’error, mitjançant una actualització de les dades i
de les superfícies, i ha establert com a definitives i reals les superfícies següents:
Finca amb referència cadastral 17023A001000770000LD té una superfície de
12.533,00 m2. Propietat: Finques Poldom, SL Unipersonal
Finca amb referència cadastral 17023A001002620000LT té una superfície de
5.560,00 m2. Propietat: Consorci de les Vies Verdes de Girona
En virtut de l’exposat, les parts subscriuen el present document, de conformitat amb
els següents
PACTES
Primer. Es modifiquen les superfícies descrites en el pacte primer del conveni
subscrit, en data 19 de desembre de 2013, entre la Diputació de Girona, el Consorci
de les Vies Verdes de Girona i la societat Finques Poldom, SL, per a la determinació
del preu just de la parcel·la 77, polígon 1, subparcel·les b, d, e f, g i h del terme
municipal de Bescanó, que quedarà redactat de la forma que es transcriu literalment
tot seguit:
“Primer. Que per a l’execució de les obres del projecte “Pas inferior sota la carretera
N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a
Olot” són necessaris 5.560,00 m2 de la finca del polígon 1 parcel·la 77 subparcel·les
b, d, e, f, g, h del terme municipal de Bescanó, els quals es troben descrits de la
manera següent:
“Porció de terreny de forma allargada, situada al terme municipal de Bescanó, paratge
de Mont-fullà, amb una superfície de 5.560,00 m2, que limita, al nord amb la sèquia
Monar; al sud, amb la carretera N-141; a l’est, amb la resta de finca matriu núm. 1.404
de la qual se segrega, de forma que el límit amb la resta de finca matriu parteix del
punt on la sèquia Monar finalitza el seu gir i pren la seva noca alineació en direcció a
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Salt; i forma la línia recta més curta direcció sud fins arribar a la carretera N-.141; i a
l’oest, abans amb la finca de la fàbrica de Gas, avui amb el carril bici i el torrent de
Can Gelada. A sobre d’aquest terreny segregat existeixen les construccions d’una
antiga rajoleria. Aquesta està formada per un habitatge unifamiliar actualment es estat
ruïnós i en desús, amb planta semisoterrada i planta baixa, amb les superfícies que
figuren al Registre; i per una construcció d’obra de fàbrica, amb les superfícies que
figuren al Registre. Al llarg de la finca hi ha arbres de ribera.”
Per tant, la descripció de la finca matriu, després d’aquesta segregació, queda de la
següent manera:
“RÚSTICA: Terreny de cultiu amb una superfície de 12.533,00 m2 situada al terme
municipal de Bescanó, paratge de Montfullà. Limita al nord amb la sèquia Monar; al
sud, en part amb l’actual carretera N-141, i en part amb el vial asfaltat de l’antiga
carretera de Girona a Anglès; a l’est amb la finca de la central hidroelèctrica
anomenada Bescanó BENJAC, SA; i a l’oest a la finca segregada i objecte d’aquest
conveni expropiatori, de forma que el límit amb la resta de finca matriu parteix del
punt on la sèquia Monar finalitza el seu gir i pren la seva nova alineació en direcció a
Salt, i forma la línia recta més curta direcció sud fins arribar a la carretera N-141.””
Segon. Les referències a les superfícies de la finca matriu i segregada descrites en la
part expositiva i en qualsevol altre apartat del conveni esmentat queden modificades,
en el sentit que la finca matriu té una superfície de 12.533,00 m2 i la finca segregada
una superfície de 5.560,00 m2.
Tercer. La resta de clàusules establertes en el conveni esmentat no queden alterades
per aquestes modificacions .
Quart. La Diputació de Girona inscriurà al Registre de la Propietat de Girona la
segregació de la finca per expropiació, a favor del consorci de les Vies Verdes, en
virtut de la present addenda de modificació del conveni per a la determinació del preu
just de la finca del polígon 1, parcel·la 77, subparcel·les b, d, e, f, g i h del terme
municipal de Bescanó, la qual es trobava afectada per l’execució de les obres del
projecte “Pas inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic
traçat de la via del tren de Girona a Olot”.”
SEGON. Notificar aquest acord a la societat Finques Poldom, SL, a l’Ajuntament de
Bescanó i al Consorci de les Vies Verdes de Girona.
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.”
El president senyor Miquel Noguer comenta que passaríem al punt desè, que és
l’aprovació del text de l’addenda de modificació del conveni d’expropiació per la
determinació del preu just de la finca del polígon 1, parcel·la 77, subparcel·les b, d, d,
f, g i h, afectades per les obres del projecte sobre el pas inferior sota la carretera N141 de Montfullà, al terme de Bescanó. Senyora Planas.
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La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas pren la paraula i manifesta
que en el ple del desembre de 2013 es va aprovar el text d’un conveni d’expropiació
entre la Diputació de Girona, en aquest cas el Consorci de Vies Verdes, i la societat
Finques POLDOM, tal com ha dit el president, al terme de Bescanó, a la carretera N141 de Montfullà a l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona-Olot.
Posteriorment, en intentar inscriure-ho en el Registre de la Propietat de Girona, es va
veure que hi havia un error en la superfície i el que s’ha fet és esmenar aquest error, i
el que portem avui és aprovar la modificació d’aquest conveni amb l’esmena d’aquest
error.
S’APROVA per unanimitat.
11.

PLE126/000033/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència
(001):
Aprovació
del
conveni
de
col·laboració
interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya. per l'encomana de gestió integral del
Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt, CN/3906. (Exp.
2019/3286)

“Vist que d’acord amb el que preveu l’article 41.1 i 41.2 de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials, s’han d’establir mecanismes de cooperació
interadministrativa entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de
serveis socials. La gestió de serveis públics efectuada mitjançant la creació d’entitat
de dret públic està exclosa de la contractació administrativa.
Vist que d’acord amb el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es crea la Direcció General de
Protecció Social (en endavant DPGS) que li correspon l’exercici de les atribucions
pròpies de l’Administració de la Generalitat, entre d’altres, en els següents àmbits:
serveis socials, gent gran, persones amb discapacitat i dependències, equipaments
assistencials de la xarxa de serveis socials o la inclusió social.
Atès que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant
el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a
altres òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre
que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o
no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o
resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta
activitat material objecte de l’encomana.
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Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular
mecanismes de col·laboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb
personalitat jurídica. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 36 de la llei
7/1985 LRBRL, les diputacions provincials tenen competència pròpia en matèria de
promoció social.
Vist que aquest conveni resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist
l’informe del centre gestor, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Diputació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona, per a l’encomana de la gestió integral del Centre de dia per a
gent gran Les Bernardes de Salt, el contingut del qual es reprodueix de forma íntegra
a continuació (CN/3906) (Exp. 2019/3286).
“Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per
a l’encomana de la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les
Bernardes a Salt
D’una part, el senyor Joan Ramon Ruiz Nogueras, Director General de Protecció
Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, en virtut del Decret 95/2016, de 19 de gener, i amb autorització de
signatura del Conseller segons Resolució de 15 de gener de 2019.
I de l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en
virtut de les facultats conferides per acord del Ple de xxxxxxx, i assistit pel secretari
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
INTERVENEN
Ambdues parts, en l’exercici de les seves funcions que els hi estan legalment
atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en
els termes d’aquest document.
EXPOSEN
Primer.- Que d’acord amb el que preveu l’article 41.1 i 41.2 de la Llei 12/2007 d’11
d’octubre, de serveis socials, s’han d’establir mecanismes de cooperació
interadministrativa entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de
serveis socials. La gestió de serveis públics efectuada mitjançant la creació d’entitat
de dret públic està exclosa de la contractació administrativa.
Segon.- Que d’acord amb el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es crea la Direcció General de
Protecció Social (en endavant DGPS) que li correspon l’exercici de les atribucions
pròpies de l’Administració de la Generalitat, entre d’altres, en els següents àmbits:
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serveis socials, gent gran, persones amb discapacitat i dependències, equipaments
assistencials de la xarxa de serveis socials o la inclusió social.
Tercer.- Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport
als municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans
disposin d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que
mitjançant el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la
demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits.
Quart.- Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector
públic d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
Cinquè.- Que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la
competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà
encarregar a altres òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles
activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per el seu
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o
en els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.
I, per l’exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni obligant-se en els
termes que estableixen els següents
PACTES
Primer – Objecte
El present conveni de col·laboració interadministrativa té per objecte establir les
condicions i pactes entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la
Diputació de Girona per a la gestió integral i l’administració del centre de dia per a
gent gran Les Bernardes, ubicat al carrer Sant Dionís número 42 de Salt, que la
Diputació de Girona gestionarà directament o bé mitjançant encàrrec a mitjà propi
segons l’ art. 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Segon – Condicions funcionals del servei; accés de les persones usuàries als serveis;
drets i deures de les persones usuàries; règim econòmic, protecció de dades i pla de
manteniment.
Les parts estableixen les condicions funcionals del servei que s’especifiquen a
l’Annex 1 d’aquest conveni, les condicions d’accés de les persones usuàries a l’Annex
2, els drets i deures dels usuaris a l’Annex 3, el règim econòmic a l’Annex 4,
seguretat i protecció de dades a l’Annex 5 i el pla de manteniment a l’Annex 6.
Tercer – Règim econòmic
Pel que fa a les places ocupades, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
abonarà les següents tarifes per les estades reals, inclosos tots els conceptes, de les
quals es deduiran les corresponents aportacions dels usuaris:

Centre

Places

Dies 2019

Mòdul
Conveni 2019

Cost any 2019
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Centre de dia
Les Bernardes

30

365

40,81 €

446.869,50 €

La quantitat màxima a pagar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famíies, pel
total de places, en el període de vigència del conveni serà 446.869,50 € (exempt
d’IVA) a càrrec de la partida pressupostària D/227000700/315F/0000.
Quart – Facultats del Departament
Durant la vigència del conveni, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té
les facultats de:
1. Interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu
compliment.
2. Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei objecte de
conveni, com també suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i
perjudicis causats, d’acord amb els termes pactats entre les parts signants.
3. Resoldre, per raons d’interès públic, el servei objecte del conveni dins els límits de
la legislació aplicable.
4. Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per a restablir el bon ordre en
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que la Diputació de Girona incorri en
actes i omissions que puguin interrompre el normal funcionament del servei o el
compliment dels programes de treball, sens perjudici d’ allò establert en la legislació
vigent.
5. Exercir la supervisió i el seguiment del servei, controlant i avaluant de forma
permanent la gestió del servei, la qualitat assistencial i els resultats.
6. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del present
conveni.
7. Sol·licitar a la Diputació de Girona tota la documentació necessària per comprovar
la bona marxa i el funcionament del centre de dia, així com la relativa al personal que
presta o ha prestat els seus serveis a l'equipament.
8. Comunicar a la Diputació de Girona qualsevol deficiència que observi perquè sigui
reparada.
9. Verificar i comprovar el projecte de funcionament, el reglament de règim intern i la
memòria anual de la gestió efectuada per tal que s’adeqüi a les línies d’actuació de la
Direcció General de Protecció Social.
10. Aplicar les sancions que la Inspecció de serveis socials determini en l’exercici de
les seves funcions, per l’incompliment de l’article 92 de la Llei 12/2007 de serveis
socials.
Cinquè - Vigència
El present conveni serà d’aplicació des del dia 1 de gener de 2019, o des de la seva
signatura si fos posterior, fins a 31 de desembre de 2019, sense possibilitat de
pròrroga.
En cas de rescissió del conveni, la Diputació de Girona queda obligada a continuar la
prestació del servei, en les mateixes condicions i termes pactats, fins inici del servei
d’una nova entitat, amb el benentès que aquesta obligació no podrà excedir d’un
termini de sis mesos, comptats des de la data de finalització.
Quan finalitzi la vigència del present conveni, i en cas que no s’acordi un conveni amb
el mateix òrgan, aquest i l’entitat conveniada realitzaran el traspàs d’informació de
funcionament i organització en els dies que fixi la DGPS, prèviament a l’inici de la
nova prestació.
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Amb la finalitat que el traspàs no repercuteixi negativament en la persona usuària, la
DGPS supervisarà el traspàs d’informació, de funcionament i organització del servei
de l’anterior entitat gestora amb la nova entitat conveniada.
Sisè – Resolució del conveni
Serà causa de resolució del present conveni:
- per mutu acord entre les parts
- la modificació de les circumstàncies que el van motivar
- l’incompliment total o parcial dels pactes subscrits
- l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació
- i en especial, la manca del nivell de qualitat del serveis que ha servit de base per
establir- lo
Setè – Interpretació
Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació i execució, se substantivaran
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni,
Per l’autorització del conseller
de Treball, Afers Socials i Famílies
(Resolució de 15 de gener de 2019)
El Director General de Protecció Social
Joan Ramon Ruiz Nogueras
President de la Diputació de Girona
Miquel Noguer i Planas
Secretari General de la Diputació de Girona
Jordi Batllori i Nouvilas
ANNEX 1
CONDICIONS FUNCIONALS DEL SERVEI
1.- Servei d’acolliment diürn (centre de dia)
Capacitat: 30 places
Definició: El centre de dia és un servei diürn i d’assistència a les activitats de la vida
diària, així com de la prevenció i manteniment de les capacitats per a persones grans
amb dependència.
Destinataris: Persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en
el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada
la seva atenció en el seu entorn social familiar.
Objectius: Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les
persones; Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social;
Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions;
Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.
Característiques: L’horari del servei d’acolliment diürn ha de garantir l’atenció com a
mínim de 12 hores diàries, tots els dies laborables de l’any.
Així mateix i, en cas que el contracte assistencial de la persona usuària ho requereixi,
el centre obrirà en caps de setmana i festius.
Cal facilitar l’assistència parcial d’acord amb el que determini el PIA, aplicant el barem
per càlcul d’aportació de l’usuari, en funció del nombre d’hores d’utilització del servei,
d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les persones amb dependència.
Cal facilitar el transport adaptat per a totes aquelles persones que ho requereixin per
a la seva assistència al centre.
Funcions del servei d’acolliment diürn
acolliment i convivència
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manutenció
tractament de la higiene personal
atenció personal en les activitats de la vida diària
readaptació funcional i social
recuperació dels hàbits d’autonomia
dinamització sociocultural
suport personal, social i familiar
fisioteràpia (no de tractament sanitari per patologia aguda).
seguiment i prevenció de les alteracions de la salut
2.- Accés als serveis
L’accés es produirà d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent de
serveis socials del departament competent.
No hi haurà període de prova.
En cas que l’entitat no consideri adient la proposta de derivació a ingrés, pot
presentar al·legacions al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies podrà establir, en el marc del
present contracte, les mesures oportunes en cas de negativa per part de l’entitat a
l’acceptació dels casos derivats.
2.1 Serveis addicionals de caràcter opcional per a la persona usuària
S ’entenen com aquells serveis no inclosos a l’apartat anterior, que pot oferir l’ entitat,
i als quals la persona usuària pot optar voluntàriament.
Els serveis addicionals hauran d’estar descrits per part de l’entitat, i els seus preus
han de figurar en el tauler d’anuncis en un espai concorregut. Poden ser modificats,
ampliats o suprimits mitjançant comunicació a l’usuari, familiar de referència o
representant legal, i avís en el tauler d’anuncis.
Els serveis addicionals de caràcter opcional es contractaran amb usuari segons
contracte assistencial.
3.- Recursos Humans
3.1 Disposicions generals
1. Per a la prestació dels serveis objecte del conveni, la Diputació de Girona haurà de
tenir el personal d’atenció directa i indirecta necessari per complir els objectius que
s’estableixen en aquest conveni, a fi de donar resposta a les necessitats globals de
les persones ateses.
2. Tot el personal que la Diputació contracti per a l’acompliment d’aquesta prestació
estarà al seu càrrec.
3. La Diputació és la responsable de la selecció del personal. El personal
d’atenció directa, ha de ser seleccionat per la seva capacitat personal com a condició
bàsica i haurà de comptar amb una formació tècnica adequada, així com un
coneixement de la llengua catalana que li permeti comunicar-se, almenys oralment,
amb les persones usuàries catalanoparlants.
4. La Diputació es compromet a cobrir els llocs de treball en cas d’absència per
malaltia, sancions, baixes del personal, períodes de vacances o altres causes
anàlogues, garantint la presència diària dels professionals segons la ràtio de
personal. Caldrà disposar d’un programa de prevenció de l’absentisme i de seguiment
de les baixes.
5. La Diputació ha de disposar i aplicar un programa anual de formació continuada i
d’actualització en les tècniques d’atenció i en aspectes ètics, així com facilitar la que
sigui necessària per assolir els percentatges de qualificació professional dels
auxiliars de geriatria previstos en els acords del sector. També haurà de contemplar

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

49

cursos en els diferents nivells de català, preferentment de nivell A o B, per a facilitar la
comunicació i comprensió oral i escrita.
6. La Diputació haurà de posar en funcionament els espais de reflexió ètica dels
professionals del centre d’acord amb els criteris recollits a l’Ordre ASC/349/2010, de
16 de juny, del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.
7. La Diputació ha d’uniformar i identificar adequadament el personal assistencial.
8. La Diputació, pel que fa al personal que designi per a l’execució del contracte, resta
obligada
al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, fiscal, sanitària, de seguretat i salut en el treball, i en particular:
Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o
conveni col·lectiu, resta obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança
laboral i conveni col·lectiu corresponent.
Quant a les mesures de seguretat i higiene en el treball, l’entitat adoptarà les que
siguin obligades i necessàries en ordre a la major prevenció dels riscos que puguin
afectar a la vida, integritat i salut dels/les treballadors/res.
Caldrà complir amb les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
establertes per la normativa vigent i ha d’acreditar el compliment de les següents
obligacions:
a) L’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva corresponent a l’activitat
contractada i sense oblidar als que puguin afectar a la integritat dels treballadors.
b) La formació i informació en matèria preventiva als treballadors/res que
emprarà en l’execució del conveni.
c) Eljustificant del lliurament d’equips de protecció individual que són
necessaris.
d) Per als serveis d’atenció indirecta subcontractats, ha d’exigir a les empreses
subcontractistes, els justificants de les obligacions esmentades i lliurar-los a la
Direcció General de Protecció Social.
9. En cas d’accidents o perjudicis de qualsevol tipus que afectin els treballadors a
causa de l’exercici de les seves tasques, l’entitat ha de complir allò que disposen les
normes vigents sota la seva responsabilitat, sense que repercuteixi de cap manera en
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
10. En cap cas, tant pel que fa a l’alumnat en pràctiques com el de persones en
tasques de voluntariat, no es computarà a efectes de la ràtio de professionals
d’atenció directa o indirecta.
11. Els serveis substitutoris de la llar de neteja, cuina, administració i manteniment, es
proveiran amb personal que no presti serveis d’atenció directa.
12. La Diputació està obligada a aplicar, en realitzar la prestació, mesures destinades
a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de
conformitat amb el previst en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
3.2. Funcions del personal
3.2.1 De direcció i RHS
Director/a tècnic/a
L’establiment ha de comptar amb una persona responsable de la direcció tècnica
amb capacitació professional, tal com s’estableix en el Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret
176/2000, de 15 demaig.
El director/a tècnic/a és el/la màxim responsable del funcionament, la planificació,
direcció i supervisió de tots els serveis i activitats del centre de dia, de la seva
l’organització interna, la coordinació, la realització, el control i l’avaluació de l’atenció
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integral que es doni a les persones usuàries, d’acord amb les directrius i les
instruccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
La seva absència física ha d’estar coberta, en tot moment, per la persona en qui
delegui.
Responsable higienicosanitari/ària
D’acord amb el que s’estableix a l’article 20.4 del Decret 284/96, modificat pel Decret
176/2000 i en qualsevol cas, els serveis de centres de dia han de disposar d’una
persona responsable higienicosanitària amb titulació idònia (metge/essa o diplomat/da
en infermeria) que es responsabilitzi juntament amb la direcció tècnica dels
aspectes detallats en l’esmentat article.
Així mateix haurà de:
- Supervisar i controlar tots els procediments terapèutics aplicables a les
persones usuàries.
- Contribuir amb la direcció de l’establiment a la millora de la qualitat assistencial.
- Proposar les mesures destinades a prevenir el deteriorament físic i psíquic de les
persones ateses i fer-ne el seguiment.
- Contribuir al disseny dels programes de formació continuada del personal del centre.
3.2.2. Personal d’atenció directa
Es considera personal d’atenció directa: l’auxiliar de gerontologia o equivalent,
l’animador/a sociocultural o educador/a social, el/la fisioterapeuta, el/la
treballador/a social, el/la infermer/a, el/la psicòleg/psicòloga i el/la terapeuta
ocupacional.
Els perfils professionals i aptitudinals, les funcions més rellevants , la titulació mínima
d’accés i la formació teòric pràctica específica necessària, estan recollits en el
document de recomanacions del Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit
de l’Acció Social i es poden consultar a la web del Departament de Treball, Afers
Socials
i
Famílies:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/04_comi
te_ d_experts/perfils_professionals/.
Tots els professionals d’atenció directa, juntament amb el director o directora
treballaran en equip de forma interdisciplinària les tasques següents:
- Elaboració i seguiment del Pla d’atenció individual de la persona atesa: revisió
anual, seguiment semestral, i sempre que hi hagi variació del seu estat biopsicosocial.
- Planificació, coordinació, seguiment i l’avaluació de les tasques assistencials.
- Elaboració i revisió periòdica dels protocols assistencials del centre.
- Elaboració, disseny, supervisió i seguiment del programa general d'activitats del
centre.
- Participació en l’elaboració de la memòria anual d'activitats del centre i altres estudis
i treballs, facilitant les dades relatives a l'àmbit de la seva competència.
- Participació en l’ elaboració del pla de formació.
- Col·laboració amb programa de voluntariat del centre.
L’atenció mèdica dels usuaris s’haurà de garantir mitjançant els recursos existents a
la Xarxa de Bàsica de Salut.
3.2.3 Personal d’atenció indirecta
Per oferir els serveis generals (administració, cuina, neteja i manteniment),
l’establiment ha de disposar del personal i protocols necessaris.
Per a la prestació dels serveis, en el cas que siguin de caràcter extern, l’entitat
gestora ha de prioritzar la contractació d’empreses d’inserció social.
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Així també es recomana que quan sigui possible, per les funcions a desenvolupar en
el lloc de treball dels serveis d’atenció indirecta, siguin contractades persones amb
discapacitat.
El personal de cuina ha de comptar amb la formació necessària que li possibiliti unes
pràctiques correctes d’higiene i manipulació dels aliments en la realització de les
seves tasques. A aquests efectes, la direcció tècnica i la persona responsable
higienicosanitària de l’establiment han de garantir el compliment de la normativa
vigent en matèria de manipulació d’aliments.
3.3 Requeriments mínims obligatoris del personal d’atenció directa
S’ha de garantir la presència física continuada dels auxiliars de geriatria durant les
hores d’obertura del servei, d’acord amb el que s’estableix al Decret 284/1996, de 23
de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials i modificat pel Decret
176/2000, de 15 de maig.
Pel que fa a la resta de professionals d’atenció directa, el còmput anual d’hores de
cadascun s’ha de distribuir amb el correcte aprofitament de les hores assignades,
amb freqüència setmanal i jornades laborals no superiors a 8 hores/dia.
L’atenció mínima del personal d’atenció directa del servei es determina considerant
una ocupació màxima, durant les 12 hores/dia d’obertura del servei, de dilluns a
divendres, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones amb dependència.
El mínim d’ hores requerit serà el que s’indica en el quadre
següent:
Hores
setmanals

Grup

Professional

GEROCULTOR

Gerocultor

225,00

11.700,00

Treballador/a social

10,20

469,20

Terapeuta
ocupacional

10,20

469,20

Animador/a
Sociocultural

10,20

469,20

Psicòleg

10,20

469,20

Diplomat/da
infermeria

15,00

780,00

Fisioterapeuta

15,00

690,00

PSICOSOCIAL

Hores anuals

SANITARI

* hores any/46 setmanes - promig de 40 h/st.
** hores any/52 setmanes
En qualsevol altre supòsit d’ocupació es garantirà la ràtio de gerocultor de 1/8.
La dedicació del/la director/a i el/la RHS serà: Director Tècnic:18 hores/setmanals
Pel que fa a la persona responsable de l’organització higienicosanitària les seves
funcions han de recaure en el personal que presta l’atenció sanitària dins de la seva
dedicació.
Es preveurà la seva cobertura durant totes les setmanes de l’any.
L’absència física tant del director/a com del Responsable higienicosanitari ha d’estar
coberta, en tot moment, per la persona en qui delegui.
4. Obligacions de la Diputació de Girona
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La Diputació de Girona resta obligada, durant la vigència del conveni, a:
1- Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària
continuïtat, amb els principis ètics, de bona praxis i diligència, garantir una atenció
integral de qualitat, amb confort i seguretat i ajustant-se a les condicions i a les
disposicions legals que li són aplicables. Organitzar i gestionar el servei objecte del
conveni de conformitat amb les indicacions i directrius de la DGPS del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.
2- Complir la normativa vigent aplicable pel que fa a la llibertat d’ingrés i la protecció
dels presumptes incapaços, així com les instruccions que dicti el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies a aquests efectes.
3- Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries, establerts a la Llei
12/2007 de serveis socials, així com els que reculli la llei orgànica 6/2006 de 19 de
juliol, pel que totes les persones tenen dret a ser ateses oralment i per escrit en
la llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuàries o consumidors de béns,
productes i serveis. Les entitats, empreses i els establiments oberts al públic a
Catalunya, estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes que
estableixen les lleis.
4- Respectar la representació exterior del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies que se li atorga mitjançant aquest conveni.
5- Complir les normes d’identificació visual en tota la documentació, d’acord
amb allò establert al programa d’ identificació gràfica dels serveis titulars del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de la Generalitat de Catalunya.
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/
6- Contractar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
seva responsabilitat civil i d’accidents de les persones usuàries i del personal al seu
servei, per sumes assegurades mínimes de 300.000 € per víctima i de 600.000 € per
sinistre.
7- Sol·licitar totes les autoritzacions, registres i catalogacions pertinents per a
l’exercici de les seves activitats que s’hagin de dur a terme i abonar tots aquells
impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat objecte de contractació.
8- Facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i el seguiment del servei per part de la unitat
corresponent de la DGPS, així com facilitar-nos tota la documentació que sigui
requerida.
9- Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.
10- Efectuar un ús diligent dels béns i no limitar-los ni destinar-los a altres finalitats
que les previstes en aquest conveni.
11- Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient en l’execució
d’aquest conveni.
12- Establir els mecanismes d’informació i participació de les persones
usuàries o representants legals. Constituir el Consell de participació del centre com
a òrgan de participació en què hi seran representades les persones usuàries, els
familiars, els treballadors del centre, l’entitat titular de l’establiment, representants de
l’administració local i el director o directora del centre que ostentarà la presidència.
(Cap. IV Arts. 26 a 29 Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de
participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials).
13- Procurar que els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i
la implantació dels tràmits procedimentals emprats en l’execució del conveni
estiguin d’acord amb els criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom,
termes que són definits en el Reial Decret 1/2013 de 29 de Novembre, pel qual
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s’aprova el text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i
la seva inclusió social.
14- Presentar i/o autoritzar a l’Administració els certificats expedits per la Tresoreria
de la Seguretat Social i per la Delegació d’Hisenda pel que fa al compliment de les
obligacions fiscals i tributàries, el justificant de pagament de la pòlissa
d’assegurança
de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta de
documentació que li sigui requerida.
15- Lliurar rebuts mensuals, a totes les persones ateses, per l’import total i desglossat
d’acord amb les aportacions econòmiques dels contractes assistencials. Els imports
dels serveis addicionals hauran de presentar-se de forma clara i desglossada. La
Diputació establirà un sistema de control i seguiment del pagament de les
contraprestacions de les persones usuàries.
16- Elaborar i fer la implantació del pla d’emergència del centre. Aquest haurà de
contenir la informació de la Guia per al desenvolupament del Pla d’emergència contra
incendis i d’evacuació en els locals i edificis (Ordre del Ministeri de l’Interior de 29 de
Novembre de 1984) i tenir en compte la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil
de Catalunya(DOGC 2410 de 29 de maig de 1997).
17- Emprar el català en les relacions amb l’Administració de la Generalitat
derivades de l’execució de l’objecte del conveni, així mateix ha d’emprar el català en
els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
18- Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i presentació del treball
contractat, i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i la
imatge.
19- Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.
20- Complir els requeriments de seguretat i protecció de dades de caràcter
personal especificats a:
- La normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
- Quan sigui d’aplicació dins l’àmbit del servei, la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics i el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es
regula
l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica.
- Altra legislació sectorial que en matèria de seguretat pugui ser d’aplicació.
- La Política de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, les guies i normes
publicades pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI),
especificades en l’Annex 5 ”Seguretat i Protecció de dades” les directives
tecnològiques i de seguretat que durant la presentació del servei puguin ser marcades
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- L’entitat farà signar a cada treballador el document, inclòs en l’Annex 5, d’acceptació
d’obligacions del personal abans d’iniciar la prestació del servei, amb independència
de si accedeix o no a dades de caràcter personal.
Qualsevol excepció a la normativa d’aplicació haurà de ser autoritzada expressament
per Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
21- Disposar de la memòria de la gestió de l’any conveniat i l’auditoria econòmica,
signada i validada. Aquesta documentació pot ser requerida per la DGPS
en
qualsevol moment, qui podrà efectuar les comprovacions que consideri adients
sobre la veracitat de la
documentació presentada, així com comprovar el
sistema de gestió o millora de la qualitat.
22- Consultar i comunicar, amb caràcter previ, al Servei de Recursos Propis de la
Direcció General de Protecció Social, qualsevol proposta de canvi que pugui modificar
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o fer minvar el funcionament del servei o del centre i en especial tot allò que afecti a
les clàusules d’execució d’aquest conveni.
23- Subrogar el personal d’acord amb l’Annex 7 que està prestant els serveis en el
mateix centre que es posarà a disposició de l’entitat gestora. Aquest personal,
així com el personal que la Diputació de Girona contracti, no tindrà cap vincle ni
dependència amb l’Administració.
5. Organització funcional
El centre ha de complir les condicions funcionals establertes en l’art. 18 del Decret
284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, modificat
pel Decret 176/2000, de 15 de maig i al Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació
dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran.
1- El centre ha de disposar d’un reglament de règim intern, amb el contingut mínim
que estableix l’article 18.3.b) del Decret 284/1996, de 23 de juliol, modificat pel
Decret 176/2000, de 15 de maig. Els aspectes regulats en el mateix, en cap cas,
poden contradir els termes del contracte assistencial. En el moment de l’ ingrés de la
persona usuària del servei, es lliurarà una còpia del règim intern, i que, a més, s’ha
d’exposar en un lloc ben visible de l’establiment. El no compliment de les obligacions
que s’adquireixen com a beneficiari del servei, pot comportar la rescissió del contracte
assistencial.
2- El centre ha de disposar dels protocols establerts a l’article 18.10 del Decret
176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, aplicats
per al propi funcionament, que han de recollir la pràctica diària i real de l’establiment.
A part dels protocols normatius abans esmentats, el centre haurà de disposar també
dels següents protocols:
a) Protocol de neteja que garanteixi la correcta higiene de l’establiment i el seu
parament.
b) Protocol de bugaderia que garanteixi la correcta neteja i el repàs de tota la roba
personal i també de l’aixovar de l’establiment.
c) Protocol d’alimentació que garanteixi una nutrició correcta, que sigui variada i que
inclogui les diferents dietes que poden ser prescrites per ordre mèdica.
d) Protocol d’acompanyament a la mort.
e) Altres protocols addicionals per a l’atenció assistencial.
3- Pel que fa als registres, també haurà de disposar dels establerts a l’article 18.10
del Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de
juliol, degudament documentats i permanentment actualitzats, i a més el registre
de les persones assistides, on consti el registre d’altes (amb el seu emplaçament) i
les baixes (aquestes darreres amb data i motiu). En cas de decés en l’establiment, es
farà constar la causa primària i secundària i la signatura del responsable sanitari.
4- Per a cada persona usuària s’ha de confeccionar un programa individual d’atenció
interdisciplinari, basat en els principis de l’atenció centrada en la persona i ajustada a
les seves necessitats globals, explicitat en un dossier en el qual es registraran
els informes, les avaluacions i el programa.
En el moment de l’ ingrés, es farà una valoració completa i l’equip tècnic assignarà
una persona de referència de la seva atenció individualitzada.
L’equip interdisciplinari haurà de reunir-se les vegades que sigui necessari i com a
mínim trimestralment per fer el seguiment del programa d’atenció individual de cada
persona usuària, i anualment per fer la revisió del mateix.
5- S’ha d’elaborar d’un programa d’activitats adreçades a la prevenció,
detecció, tractament i contenció del deteriorament físic, psíquic i social, així com del
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manteniment del màxim nivell d’integració social de la persona usuària en el centre,
en el seu entorn, en les relacions personals i familiars i en la relació amb la comunitat.
6- Establir un horari d’informació a la persona usuària, als familiars o persones
obligades per part de la persona responsable de la direcció tècnica i de la
responsable higienicosanitarària i d’altres professionals del centre.
7- S’ha de tenir a disposició de les persones usuàries i dels seus familiars els
fulls normalitzats de reclamacions del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
8- Formalitzar, amb cadascuna de les persones usuàries, el corresponent contracte
assistencial que reculli el contingut obligatori de les parts. El seu contingut ha de ser,
com a mínim, el que estableix l’article 18.7 del Decret 284/96, de 23 de juliol,
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.
9- Disposar d’un tauler d’anuncis en lloc ben visible i concorregut, tal com disposa
l’article 18.9 del Decret 284/1996 de 23 de juliol, modificat pel Decret 176/2000 de 15
de maig, i a més on s’hi exposin.
a. Reglament de règim intern.
b. Horari d’atenció i/o informació als familiars per part dels/les responsables de les
diferents àrees d’assistència.
c. Horari de visites.
d. Programa anual d’activitats.
e. Drets i deures de les persones usuàries.
10- Es prestarà el servei de manutenció i menjador, d’acord amb les prescripcions
mèdiques precises, especificades en el protocol d’alimentació. Així mateix, s’ establirà
i publicarà en el lloc adient els menús programats per al mes següent, dividit per
setmanes de manera que les persones usuàries o familiars tinguin coneixement
del menú del dia. La programació haurà de dur el vistiplau del responsable
higienicosanitària.
Sempre que es disposi d’instal·lacions de cuina, no s’utilitzaran els serveis de càtering
ni de línia freda. Per utilitzar aquests serveis s’haurà de sol·licitar el corresponent
permís al o a la responsable de gestió dels centres propis de la DGPS.
6. Edifici i instal·lacions
1. La Diputació de Girona es farà càrrec del cost de tots els subministraments
(l'aigua, l’energia elèctrica, el gas i el telèfon, etc.) necessaris per a la realització dels
serveis, així com de les despeses de manteniment preventiu i correctiu per mantenir
en bon ús i conservar el nivell de qualitat de les instal·lacions i subsistemes
constructius.
2. Assumirà els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i
accidents que puguin afectar a l’edifici, les instal·lacions, els aparells i altres elements
propietat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, conseqüència d'un ús
inadequat per part de l’entitat gestora, del seu personal o de les persones usuàries, i
satisfer la indemnització procedent per les pèrdues que es produeixin.
3. Sol·licitarà autorització prèvia al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a
través de la DGPS, per a efectuar reparacions extraordinàries o per a introduir
modificacions en les obres o instal·lacions existents a l'inici de la prestació del servei,
les quals restaran en benefici del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
4. Comunicarà a la DGPS qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació,
lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o del centre.
5. Assumirà els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i
accidents que, eventualment, tinguin lloc, incloent-hi els ocasionats pel personal i per
les persones usuàries durant el desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni.
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6. Retornarà en el termini de la vigència del conveni, l'edifici, les instal·lacions,
el material, els aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons
l'inventari i el Pla de manteniment preventiu i correctiu segons el model de l’Annex 6.
ANNEX 2
CONDICIONS D’ACCÉS DE LES PERSONES USUÀRIES AL SERVEI
L’accés al servei de Centre de dia es produirà d’acord amb els criteris establerts en la
legislació vigent de serveis socials del Departament competent.
No hi haurà període de prova.
En cas que la Diputació de Girona no consideri adient la proposta de derivació a
ingrés, pot presentar al·legacions al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
El Departament, en el marc del present conveni, adoptarà les mesures oportunes
en cas de negativa per part de l’entitat a l’acceptació dels casos derivats.
ANNEX 3
DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUARIES DELS SERVEIS
La Diputació de Girona ha de complir la normativa vigent aplicable pel que fa a la
llibertat d’ingrés en el centre i la protecció dels presumptes incapaços, així com les
instruccions que dicti el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a aquests
efectes.
La Diputació de Girona està obligada a vetllar pel respecte dels drets de les persones
usuàries reconeguts a la legislació i, especialment, els que recull la llei 12/2007.
Aquests drets, entre d’altres, són els següents:
a. Ser tractat, per part de tot el personal de l’establiment, amb absoluta
consideració envers la seva dignitat humana.
b. Ser respectat pel que fa a la seva intimitat.
c. Ser tractat amb respecte i, sempre que es pugui, d’acord amb les seves
particulars conviccions culturals, religioses o filosòfiques.
d. Rebre informació general de l’establiment en relació amb els aspectes que li
concerneixen.
e. Mantenir privadesa mitjançant el secret professional de totes les dades pròpies
que no cal que siguin conegudes pel personal o per la resta dels usuaris.
f. Ser tinguda en compte la seva situació personal i familiar.
g. Presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament de l’establiment i
que aquests siguin estudiats i contestats.
h. Conèixer, ell i la seva família, aquests drets, que siguin àmpliament divulgats
entre el personal de l’establiment i la resta d’usuaris, i que siguin respectats.
i. Rebre voluntàriament el servei social.
j. No ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica sense
prescripció mèdica i supervisió, llevat que existeixi perill imminent per a la seguretat
física de l’usuari o de terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions
efectuades hauran de justificar-se documentalment a l’expedient assistencial de
l’usuari
L’entitat també garantirà els drets lingüístics de les persones usuàries, en els termes
establerts per la normativa vigent aplicable, particularment, el dret a ésser
ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició
d’usuàries o consumidores de béns, productes i serveis
L’usuari i/o, segons correspongui a cada cas, persona que legalment el representi,
està obligat a:
a. Facilitar les dades veraces i imprescindibles per a valorar i atendre la situació.
b. Complir els acords i comprometre’s amb els plans d’atenció i les orientacions dels
professionals.

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

57

c. Comunicar els canvis en la seva situació personal i familiar que puguin afectar
les prestacions sol·licitades o rebudes.
d. Comparèixer davant l’Administració quan sigui requerit.
e. Comportar-se amb respecte, tolerància i col·laboració per a facilitar la
convivència i la resolució de problemes
f. Complir les normes del centre i respectar les instal·lacions.
g. Complir els altres deures que estableixi la normativa.
h. Complir amb les seves obligacions econòmiques derivades de la prestació del
servei.
S’ha de donar publicitat al taulell d’anuncis dels drets i deures tant de l’entitat com de
les persones usuàries.
ANNEX 4
RÈGIM ECONÒMIC
Pel que fa a les places ocupades, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
abonarà a la Diputació de Girona les següents tarifes per estades reals, inclosos tots
els conceptes, de les quals es deduiran les corresponents aportacions dels usuaris:

Centre

Places

Dies 2019

Mòdul
Conveni 2019

Cost any 2019

Centre de dia
Les Bernardes

30

365

40,81 €

446.869,50 €

La quantitat màxima a pagar, pel total de places, en el període de vigència del
conveni, serà de 446.869,50 € (exempt d’IVA) a càrrec de la partida pressupostària
D/227000700/315F/0000.
La Diputació de Girona trametrà la facturació de les places, per mesos vençuts, al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dins els 5 primers dies del mes
següent, amb la relació nominal de les places ocupades i les reservades i amb les
deduccions corresponents a les aportacions dels usuaris. El servei, un cop
comprovada i conformada la liquidació li donarà el tràmit reglamentari establert per tal
que es pugui efectuar el seu pagament.
El Departament, per tal de mantenir l’equilibri dels supòsits econòmics que hagin estat
considerats com a bàsics del conveni, podrà procedir a la seva modificació quan es
donin circumstàncies excepcionals derivades de l’entrada en vigor de noves
normatives, convenis col·lectius, acords sectorials, etc.
S’habilita a la Diputació de Girona per a que pugui realitzar el cobrament de
l'aportació econòmica de les persones usuàries, per compte i en nom del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en la quantia i límits legalment i
reglamentàriament establerts. Les quantitats recaptades per la Diputació de Girona
en concepte d'aportacions de les persones ateses, seran deduïdes de la facturació
que aquesta presenta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
La Diputació de Girona lliurarà un rebut mensual a la persona usuària per l'import
total, desglossat d’acord amb les diferents aportacions econòmiques.
La Diputació de Girona comunicarà al Departament qualsevol incidència que afecti a
les ajudes o condicions econòmiques que reben les persones usuàries del servei.
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Igualment, comunicar les possibles absències i les baixes amb la major celeritat
possible.
Facturació de les places vacants i places reservades per absències
Les places es facturaran per estades reals, tenint en compte el que estableix aquest
conveni quant a places vacants i reservades.
Es considera plaça vacant aquella que no estigui ocupada realment, per baixa de la
persona que l'ha ocupada fins aquell moment, i que no constitueixi una plaça de
reserva. La plaça vacant no podrà ser facturada.
Es considera plaça reservada aquella que una vegada ocupada per una persona
usuària, no ho estigui realment, a causa d’absències forçoses transitòries o
d'absències voluntàries no superiors al termini establert a la legislació vigent aplicable
i les directrius de la Direcció General de Protecció Social.
La plaça reservada es facturarà, des del dia següent a la producció de la baixa
provisional amb reserva de plaça i fins al termini establert a la legislació vigent, al
85% de la tarifa.
La producció d'una plaça vacant o reservada s'ha de comunicar el mateix dia de la
seva generació als Serveis Territorials corresponents, sens perjudici de la
comunicació formalitzada i degudament informada en les factures corresponents.
El termini de temps transcorregut entre la comunicació de la plaça vacant o reservada
i la data real de producció de la mateixa serà a càrrec de la Diputació de Girona.
En cas que l’entitat no accepti l’ingrés de la persona proposada pels Serveis
Territorials, no es farà efectiu el pagament d’aquesta plaça, llevat que s’acrediti que
l’usuari/a no s’adequa al perfil dels destinataris objecte del contracte. En aquest cas,
els Serveis Territorials cobriran la darrera vacant amb un altre usuari.
Aportació persona usuària
La persona usuària resta obligada a efectuar la seva aportació econòmica fins al
moment de la seva baixa definitiva del centre.
La Diputació no està autoritzada a rebre cap tipus de pagament, de les persones
ateses, en compensació de les prestacions que realitzi, llevat dels serveis opcionals.
La direcció tècnica de l'establiment haurà d’implementar el sistema de control i
seguiment pel que fa al rescabalament de la part dels ingressos econòmics que
pertoca aportar a la persona en concepte de contraprestació del servei corresponent.
El pagament que realitzi la persona usuària per la prestació del servei es farà segons
el que estableix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya.
En cas de places reservades la persona usuària ha d'efectuar la seva aportació, però
es podrà deduir, si és el cas, el cost de l'alimentació. Així, la persona resident que
aboni el total del preu públic vigent podrà sol·licitar que se li dedueixi el cost variable
de l’alimentació. En el cas que la seva aportació assignada no correspongui al total
del preu públic vigent, es calcularà la part proporcional segons la seva aportació.
Els preus dels serveis opcionals per a la persona usuària, si n’hi ha,
(perruqueria, podologia i cafeteria) s’ajustaran als fixats anualment pel Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i seran abonats directament a l’entitat. L’entitat
haurà de lliurar la corresponent factura desglossada per la prestació d’aquest servei i
conservar-ne la còpia.
ANNEX 5 SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES
La Diputació de Girona es compromet a complir els requeriments de seguretat i
continuïtat aplicables a l’objecte del conveni especificats a:
- La normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Altra legislació sectorial que en matèria de seguretat pugui ser d’aplicació.
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-

Les polítiques, normes i guies tecnològiques i de seguretat aplicables al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, establertes per Funció
Pública, el CTTI, el CESICAT, i pel propi Departament.
Qualsevol excepció a la normativa d’aplicació haurà de ser autoritzada expressament
per la unitat gestora del contracte del Departament.
Un mes després de l’adjudicació del servei, la Diputació de Girona haurà de tenir a
disposició del Departament un informe de grau de compliment respecte de la
normativa i estàndards aplicables i un pla d’adequació de 4 mesos com a màxim per
assolir el seu compliment a la unitat gestora del contracte del Departament, qui en
farà el seguiment. La Diputació mantindrà i controlarà l’aplicació efectiva d’aquells
durant el període de vigència del conveni.
En cas d’emissió de nova normativa durant la prestació del servei que pugui ser
d’aplicació, la Diputació de Girona posarà en marxa tots aquells controls que afectin a
temes de gestió o configuració i que no requereixin noves inversions quatre mesos
desprès de la publicació. En cas que l’ impacte d’implantació representi nova inversió,
es pactaran amb el client possibles plans d’implantació.
Formació al personal de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona es compromet a donar a conèixer al personal partícip en la
prestació dels serveis aquests requeriments de seguretat, així com a formar-lo en les
obligacions que es deriven de la legislació de protecció de dades i de les normatives,
guies i procediments de seguretat aplicables.
Confidencialitat i publicitat del servei
La Diputació de Girona està obligada a guardar secret respecte a les dades o
informació prèvia que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte
del conveni.
Tot el personal que participi en la prestació haurà de signar la carta d’acceptació
d’obligacions en matèria de seguretat en el moment d’incorporació de la persona a
l’execució del servei. La Diputació de Girona vetllarà per la conservació i custòdia
d’aquestes, tot i que podran ser requerides en qualsevol moment pel Departament.
Qualsevol comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que el
proveïdor realitzi referent al servei que presta a la Generalitat haurà de ser aprovat
prèviament pel Departament.
Propietat intel·lectual
Tota la documentació i productes resultants de la prestació del servei, així com la
documentació que sigui facilitada amb motiu del servei, és propietat exclusiva de la
Generalitat de Catalunya. La Diputació de Girona no la podrà fer servir per altres
finalitats sense el consentiment exprés del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
Ús de recursos tècnics (en cas d´ús de recursos tècnics)
Per motius de seguretat, qualsevol ús de recursos tècnics de la Diputació de Girona
(infraestructura de maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l’execució del
conveni serà prèviament justificada a la unitat gestora del conveni del Departament
amb un informe d’anàlisis de beneficis i riscos, que aquesta haurà d’aprovar.
Previ a l’ús autoritzat de sistemes o recursos propis de la Diputació de Girona,
incloses les estacions de treball, aquests s’hauran d’adequar als estàndards de
seguretat del CESICAT, referits a l’ Annex 5-1 del plec de condicions d’execució,
en els quatre mesos següents.
Les estacions amb accés als sistemes d’informació del Departament a les
dependències de la Diputació de Girona s’ubicaran en una zona d’accés restringit.
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Qualsevol incident en l’ús dels recursos de la Diputació de Girona que tractin les
dades del Departament hauran d’ésser reportades immediatament a la unitat gestora
del conveni del client, però també registrats, avaluats i convenientment gestionats per
la Diputació de Girona, poden comportar procediments sancionadors de les persones
implicades.
La Diputació utilitzarà la xarxa, maquinari i/o programari propietat del Departament
exclusivament per a la prestació del servei, seguint les directrius de configuració
del Departament .
Connexió als sistemes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en cas
de connexió als sistemes del Departament)
La connexió remota d’equips de la Diputació de Girona als sistemes que el
Departament posi a la seva disposició per a l’execució del servei es farà a través de la
xarxa de la Generalitat mitjançant un enllaç dedicat al nus corporatiu (NIS), tot i
complint amb la guia de connexió d’equips de tercers i la norma de mesures de
seguretat al nus.
La Diputació de Girona haurà de subministrar la línia de connexió i l’equip remot i ferse càrrec de totes les despeses que se’n puguin derivar: línies de comunicacions,
dispositius, etc.
A la intranet del CTTI es troben publicades les guies que descriuen de forma
detallada els passos que s’han de seguir per demanar la connexió d’una empresa
externa al NIS i els formularis per fer la sol·licitud a la unitat promotora.
Auditoria del servei
El Departament podrà realitzar auditories per verificar el compliment dels
compromisos contractuals.
La Diputació de Girona proporcionarà la seva total cooperació a la realització
d’aquestes auditories. Això inclourà el lliurament de documentació i l’accés físic a les
instal·lacions on s’estiguin prestant els serveis objecte del contracte al personal que el
client determini, que podrà ser tant personal propi del client com subcontractat.
No caldrà avisar prèviament per fer tasques d’auditoria on no es requereixi
col·laboració activa del personal de la Diputació de Girona. En els casos en què el
client demani una col·laboració activa del personal de la Diputació de Girona,
s’avisarà amb quatre setmanes d’antelació.
La Diputació de Girona sostindrà els costos d’auditories adjudicades a terceres parts i
gestionades pel client. La Diputació de Girona dedicarà al finançament d’aquestes
auditories un màxim del 0,7% de l’import acumulat dels serveis del conveni (import
facturat).
Continuïtat del servei
En cas de centres de serveis socials, l’adjudicatari haurà de comunicar al
Departament, a través dels Serveis Territorials, qualsevol incidència que pugui
vulnerar la legislació, lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o
de l’establiment, d’acord amb el protocol de gestió de crisi del Departament.
FORMALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LOPDGDD EN LA PRESTACIÓ AMB
ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La Diputació de Girona i tot el seu personal se sotmetran al compliment del que
estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals (d´ara endavant LOPDGDD), en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés durant la vigència del present contracte; i al que
estableix el 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
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de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE, (d’ara endavant RGPD).
La Diputació de Girona tractarà, per compte del Departament, les dades de caràcter
personal necessàries per la prestació del servei objecte del contracte.
El Departament, responsable del tractament, posarà a disposició de la Diputació de
Girona dades del tractament anomenat “Prestacions socials”.
Aquest tractament inclou:
Categories d´interessats: Representants legals, sol·licitants.
Categories de dades tractades: Dades de caràcter identificatiu, dades especialment
protegides, característiques personals, circumstàncies socials, detalls d´ocupació
professionals, econòmics, financers i d´assegurances, transaccions de béns i serveis,
informació comercial.
Les dades a les quals la Diputació de Girona accedirà amb motiu de la prestació del
servei són de risc inherent de nivell: alt
La Diputació de Girona tindrà sempre la posició d’encarregat del tractament envers
aquestes dades, de conformitat amb el que disposa l’article 28 del RGPD, i de
l´article 33 de la LOPDGDD, i es comprometrà a utilitzar-les única i exclusivament
amb la finalitat de prestar els serveis objecte del present plec, així com a complir amb
totes les obligacions que exigeix la normativa vigent.
La Diputació de Girona tractarà les dades d’acord amb les instruccions del
Departament i en cap cas les aplicarà ni utilitzarà amb una finalitat diferent a les
funcions assignades, ni les comunicarà ni cedirà, ni tan sols per a la seva
conservació, a qualsevol tercer aliè al contracte, llevat que compti amb l’autorització
expressa del responsable del tractament, en els supòsits admissibles legalment.
S’entendrà per subministrament qualsevol revelació d’informació, encara que sigui per
negligència, que permeti a tercers conèixer, totalment o parcial, la informació referida.
Incorporarà els tractaments que duu a terme en execució d´aquest conveni al seu
registre d´activitats del tractament efectuades per compte d´un responsable, amb el
contingut de l´article 30.2 del RGPD.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de la prestació dels serveis professionals derivats del present conveni tenen
un caràcter plenament confidencial. A aquest efecte, no podrà ser objecte de
reproducció total ni parcial per cap mitjà o suport, no se’n podrà fer cap tractament ni
edició informàtica, ni cap transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de
l’execució directa del conveni. Aquesta prohibició s’aplicarà també a la resta del
personal de l’entitat que tingui o pugui tenir accés a les dades.
La Diputació de Girona i la totalitat dels seus treballadors s’obliguen a mantenir el
deure de secret i confidencialitat estrictes de la informació a la qual tinguin accés. Les
obligacions de confidencialitat i deure de secret subsistiran amb posterioritat a
l’extinció del present conveni.
En cas que la Diputació de Girona, com a encarregada del tractament, destini les
dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions
indicades, serà considerada també responsable del tractament i haurà de
respondre de les infraccions en què hagi incorregut.
La Diputació no podrà subcontractar amb un tercer cap tractament que li hagués
encomanat al Departament, excepte en els casos d’autorització expressa.
Durant la vigència del conveni formalitzat entre les parts, i d’acord amb el que
estableix l’article 32 del RGPD i la disposició addicional primera de la LOPDGDD, la
Diputació de Girona es compromet a adoptar totes les mesures de seguretat
necessàries d’índole tècnica i organitzativa i donar-los un compliment efectiu per
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garantir la seguretat, la confidencialitat i la integritat de les dades de caràcter
personal, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat,
tant si provenen de la manipulació humana com del medi físic o natural. Tenint en
compte particularment els riscos que presenta el tractament de dades.
Les dades es tractaran exclusivament als locals acordats en el moment de
formalització del contracte.
El sistema d’informació que el Departament posarà a disposició de la Diputació de
Girona durant la prestació del servei és el següent: “Hats Webs de Residencias”.
Així mateix, l´Diputació de Girona i el seu personal es comprometen a informar
immediatament al Departament davant qualsevol sospita o incidència que pugui posar
o hagi posat en perill la informació que tracta en el seu nom i a esborrar qualsevol
tractament temporal que hagi calgut generar en el desenvolupament de les seves
atribucions un cop finalitzi la raó per la qual va ésser creat.
Un cop finalitzada la vigència del conveni formalitzat entre les parts, la Diputació
donarà compliment al que disposa l’article 33 de la LOPDGDD. A aquest efecte,
l’entitat retornarà de forma immediata la totalitat de les dades de caràcter personal i
els suports en els quals constin les dades obtingudes com a conseqüència de la
prestació del servei, sense poder conservar-ne cap còpia, tret del supòsit recollit en
l’article 33 de la LOPDGDD.
Mesures en l ’ús del s sistemes del Depart ament
El personal s’ha d’identificar amb el seu codi d’usuari i contrasenya davant dels
sistemes que posa a disposició del Departament per a la prestació del servei i un cop
verificades les credencials, se’l permetrà l’accés i podrà utilitzar els recursos en funció
del seu perfil prèviament autoritzat.
Els codis d’identificació i les contrasenyes assignades a cada usuari individual són
personals i intransferibles, no podent compartir-los mai amb tercers. L’usuari esdevé
el responsable últim de les conseqüències que es puguin derivar del mal ús, la
divulgació, o la pèrdua d’aquestes.
A fi de garantir la confidencialitat de les credencials, cada individu serà responsable
d’emprar contrasenyes que no siguin fàcils d’endevinar, conforme la guia de
contrasenyes del CESICAT, canviar la contrasenya inicial temporalment assignada
durant la primera connexió al sistema, canviar-la davant de qualsevol sospita
d’incident de suplantació de la identitat de l’usuari.
Els usuaris seran responsables de l’ús dels recursos dels sistemes d’informació i de
les dades que contenen, que haurà de ser en tot moment conforme al que estableix el
Document de seguretat del Departament i la normativa legal vigent aplicable.
Els accessos als sistemes d’informació s’atorguen d’acord amb les necessitats
mínimes d’accésa les dades i a les operacions que requereix cada persona per
exercir les seves competències.
La sol·licitud d’alta, modificació i baixa d’usuaris als sistemes la farà el responsable
del servei de la Diputació de Girona a través de la unitat gestora del contracte del
client al gestor funcional de l’aplicació.
Als usuaris que estiguin més de 6 mesos sense utilitzar el seu codi d’identificació,
se’ls inhabilitarà automàticament i hauran de demanar al servei d’atenció a l’usuari la
seva activació, mentre que al personal que estigui més d’un any sense entrar al
sistema se li esborrarà automàticament el codi d’usuari i haurà de demanar-ne
un de nou quan vulgui accedir novament als sistemes d’informació.
A fi de donar compliment a la normativa, els sistemes registren els intents de
connexions d’usuari al sistema així com la inserció i modificació d’expedients.
Gestió de suports
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Qualsevol extracció autoritzada de dades a un suport extern (USB, DVD, disc
extern,..) l’usuari que la duu a terme haurà d’inventariar, etiquetar-la, protegir-la contra
accessos no autoritzats i xifrar segons els criteris definits al Document de Seguretat
del Departament .
La sortida d’informació, sempre prèvia autorització per la unitat gestora del conveni
del Departament i del responsable de l´entitat adjudicatària, fora de les instal·lacions
del Departament i/o d’altres dependències acordades a la formalització del
conveni, es farà registrant la sortida, de manera que es pugui determinar el tipus de
suport o document enviat, la data i hora, el destinatari, el nombre de suports o
documents, el tipus d’informació que contenen, la forma d’enviament i la persona
responsable del lliurament. L’entrada de dades es registrada de la mateixa forma.
S’establiran així mateix les mesures adients que garanteixin la destrucció
segura de la informació abans de la retirada o reutilització dels suports.
L’enviament d’informació amb dades de caràcter personal per correu electrònic també
haurà d’ésser expressament autoritzat pel responsable del tractament o el Comitè de
Seguretat de la Informació i de Protecció de Dades (CSIPD), xifrant, en el cas de
dades de nivell de risc inherent mitjà o alt, el seu contingut i registrant la sortida de
dades, com en el cas de suports físics esmentats anteriorment.
En cas d´emmagatzemament d´informació de nivell de risc inherent mitjà o alt en
dispositius mòbils (PCs, portàtils, tauletes, telèfons mòbils) caldrà que el dispositiu
sigui xifrat i la clau d´accés sigui difícil d´endevinar.
Custòdia dels expedients en paper
Sens perjudici del que estableix la normativa de protecció de dades i el Document de
Seguretat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la provisió del servei a
les instal·lacions de la Diputació de Girona es realitzarà en zones d’accés restringit,
accessibles exclusivament pel personal destinat a la prestació del servei.
Al finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades s’haurà de mantenir les
taules netes de papers i suports i guardar-los en un arxiu tancat, només accessible
pel personal autoritzat i amb unes garanties mínimes de protecció mediambiental.
S’hauran d’adoptar mesures per a garantir la confidencialitat i la integritat de les
dades durant el seu transport.
Qualsevol incident amb el tractament de les dades a les dependències de la Diputació
de Girona hauran d’ésser reportades immediatament a la unitat gestora del contracte
del Departament , però també registrats, avaluats i convenientment gestionats per la
Diputació de Girona, poden comportar procediments sancionadors de les persones
implicades.
Mesures de gestió documental
La Diputació de Girona ha de complir, adequadament i a cada moment, la normativa
següent que regula la gestió dels documents públics:
-Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el Sistema general de gestió de la
documentació administrativa i l’organització dels arxius de la Generalitat de
Catalunya.
-Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
-Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Les empreses i les institucions privades concessionàries de serveis públics, pel que fa
a aquestes concessions, estan generant i custodiant documentació pública
(independentment del seu suport, ja siguin expedients en paper o bé en suport
electrònic); per tant, han d’aplicar el Sistema de gestió documental del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, (que inclou la producció, la tramitació, el control,
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l’avaluació i la conservació dels documents i l’accés a aquests) i garantir que la
Diputació de Girona en faci el tractament correcte en les fases activa i semiactiva.
Aquest sistema de gestió documental que ha d’aplicar la Diputació de Girona inclou,
entre altres, aquests apartats:
-La classificació, l’ordenació i la descripció de la documentació: l’empresa
adjudicatària ha de seguir el sistema de classificació dels documents administratius
del Departament. Els sistemes d’ordenació principals són: l’alfabètic, el
cronològic, el geogràfic i el numèric; també cal descriure la documentació (per
exemple: la retolació i identificació de les carpetes d’expedient).
-La custòdia de la documentació que ha de fer: els espais destinats a arxius de gestió
han de complir unes garanties mínimes de protecció i conservació de la documentació
(com ara les condicions de temperatura i la humitat)
-La transferència de la documentació: cal retornar la documentació segons els criteris
de classificació, ordenació i descripció establerts pel Departament.
-La destrucció de la documentació, si escau: durant la concessió d’aquest servei
públic l’empresa adjudicatària tindrà restringida la destrucció de la documentació
Quant a la documentació generada i rebuda durant la concessió d’aquest servei
públic, cal complir uns terminis de conservació i/o destrucció establerts pel
Departament .
Servei d’ Atenció al ciutadà
La Diputació de Girona haurà d’emprar els protocols i condicions establertes pel
Departament en l’exercici del dret d’informació a l’interessat i la tramitació dels Drets
de les persones interessades (Dret d'accés, Dret de rectificació, Dret de supressió
“dret a l'oblit”, Dret d'oposició, Dret a la limitació del tractament).
La Diputació farà signar a cada treballador el document d’acceptació d’obligacions pel
personal abans d’iniciar la prestació del servei, amb independència de si accedeix o
no a dades de caràcter personal (Annex 5-2).
Finalment, per garantir el compliment de les dades de caràcter personal, l’entitat
adjudicatària tindrà en consideració l’annex “Plecs estàndards de la Generalitat de
Catalunya” (Annex 5-1.)
Annex 5-1 PLECS ESTÀNDARDS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Circulars Funció Pública
- Instrucció 3/2018, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
- Circular 2/2000 de 2 de febrer de 2000, sobre els deures i les responsabilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat que intervingui en qualsevol
tractament automatitzat de dades personals Normes i guies del Departament
Normes i guies del Departament
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD) del CESICAT
Normes i guies de ciberseguretat del CESICAT:
- Control d'accés i identitat digital
- Mesures de seguretat en la construcció de sistemes d'informació
- Mesures de seguretat en la configuració i l’administració de sistemes d'informació
- Gestió d’incidents de seguretat
- Ús del correu electrònic
- Seguretat en el teletreball
- Connexió d'equips de tercers
- Ús de l'estació de treball
- Eliminació segura d'informació en la reutilització o destrucció de suports i sistemes
NOTA:
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Les Circulars de Funció Pública estan disponibles a Internet.
La resta són d´accés exclusivament intern i es facilitaran a l’adjudicatari si són
d’aplicació pels serveis conveniats.
Annex 5-2 MODEL DE DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ D’OBLIGACIONS RELATIVES
A SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL
La persona que treballa a ...................... està autoritzada a utilitzar els recursos
d’informació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i accedir a les
seves instal·lacions, sempre que sigui necessari per a l’execució del conveni i seguint
els termes i condicions especificats a continuació.
Obligacions
Els col·laboradors que participin en la prestació del servei estaran sotmesos a la
política, normes i procediments de seguretat del Departament i tindran l’obligació de
respectar els següents requeriments:
1. Mantenir el deure de secret envers la informació a la qual tinguin accés en el
temps, fins i tot un cop finalitzada la col·laboració.
2. Protegir la informació a què tingui accés per qualsevol motiu durant la prestació
del servei. Això inclou mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i dels
sistemes/ aplicacions a través dels quals s’hi accedeix i evitar la modificació o
destrucció d’aquestes dades.
3. Conèixer les funcions i obligacions del personal que presten servei al Departament
i els procediments i mesures que els aplica en el desenvolupament de les seves
funcions.
4. Complir amb els preceptes i principis que disposa la Llei Orgànica 3*2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de
normativa aplicable en aquesta matèria, de conformitat amb els protocols establerts
pel Departament.
5. Garantir el compliment de l´Esquema Nacional de Seguretat.
6. Facilitar, si escau, l’exercici dels drets de les persones interessades (Dret d´accés,
Dret de rectificació, Dret de supressió (dret a l´oblit), Dret d´oposició, Dret a la
limitació del tractament), seguint el protocol a tal efecte elaborat pel Departament.
7. No fer servir la informació ni els recursos informàtics per finalitats no previstes en la
prestació del servei.
8. No subministrar ni comunicar les dades personals a terceres persones, ni tan sols
per a la seva conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del
Departament
9.No fer còpies ni extreure la informació a què tingui accés, llevat que sigui
imprescindible per a l’adequada execució de les funcions assignades pel
Departament i, per tant, es disposi de l´autorització corresponent. Si l’extracció
suposa l’ús de suports extraïbles o ordinadors portàtils, l’autorització únicament
permetrà el seu emmagatzematge de forma xifrada.
10.Esborrar qualsevol tractament temporal que hagi calgut generar en el
desenvolupament de les seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual va ésser
creat.
11.No compartir les contrasenyes amb altres persones. L’identificador i contrasenya
són personals i intransferibles.
12. Garantir la confidencialitat de les credencials, emprant contrasenyes que no siguin
fàcils d´endevinar, canviant la contrasenya inicial temporalment assignada durant la
primera connexió al sistema, i tornar-la a canviar periòdicament cada tres mesos i
davant de qualsevol sospita d’incident de suplantació de la identitat de l’usuari.
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13. En finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades mantenir la taula
neta de papers i suports i guardar la documentació i els suports en llocs segurs.
14. Tancar o blocar les sessions actives a l'ordinador (Ctrl+Alt+Supr) en
abandonar temporalment el lloc de treball i apagar-lo al finalitzar la jornada.
15. No deixar sense recollir documents confidencials als dispositius de
reproducció (fotocopiadores, faxos, escàners i impressores).
16. Notificar a la unitat gestora del contracte del Departament qualsevol incidència,
anomalia o sospita relacionada amb la seguretat de la informació. En cas que la
incidència estigui relacionada amb l’accés als sistemes d’informació es comunicarà
immediatament al servei d’atenció a l’usuari del Departament, (telèfon 900 101 439).
17. Entregar qualsevol còpia o versió de la informació disponible durant la prestació
del servei al concloure la col·laboració. Quan els equips utilitzats per la prestació del
servei no siguin propietat del Departament, caldrà eliminar tota la informació / codi /
programari propietat de Departament o la General
Descripció del servei:
Accepto les obligacions descrites en el present document en relació amb l’execució
descrites en el present document en relació amb l’execució del projecte
Lloc, a data
R/N: B0196/G0758 N_
Versió 1-16
Nom i cognoms
Nom de la companyia:
Signatura:
ANNEX 6
PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU PER AL CENTRE DE DIA
PER A GENT GRAN. SALT- LES BERNARDES- 2018
ÍNDEX
1.-DEFINICIONS PRÈVIES
2.-OBJECTE DEL PLA DE MANTENIMENT
4.-EXECUTORS DEL PLA DE MANTENIMENT
5.-CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER ALS PROGRAMES DE
MANTENIMENT PREVENTIU I DE CONSERVACIÓ
1.DEFINCIONS PRÈVIES
MANTENIMENT PREVENTIU
El Pla de Manteniment Preventiu és la definició i sistematització de totes les
actuacions de manteniment necessàries per tal d'assegu Condicions Tècniques
establerts.
MANTENIMENT CORRECTIU
Definim com a Manteniment Correctiu
totes
aquelles
intervencions fora del
programa preventiu, necessàries per a corregir anomalies o restituir a un estat de bon
ús aquells elements que s'hagin deteriorat per l'envelliment dels subsistemes
constructius dins de l'ús previst habitual del Centre.
2.- OBJECTE DEL PLA
És objecte d'aquest pla el definir un programa de manteniment preventiu i correctiu,
per tal que l’empresa responsable de la gestió del centre mantingui en bon ús i
conservi el nivell de qualitat de les instal·lacions i subsistemes constructius, a partir
dels criteris tècnics establerts pel Servei de Projectes, Obres i Equipaments del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de les condicions tècniques
específiques definides d’acord amb la normativa vigent i de les característiques del
Centre.
Els conceptes genèrics en els que s'actuarà en aquest programa són els
d’instal·lacions de Baixa Tensió, Gas, Climatització, Aigua Calenta Sanitària, Detecció
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i Extinció d'Incendis, Telefonia i els aspectes concrets dels subsistemes constructius
que queden definits a continuació.
En les condicions tècniques específiques es determina llur àmbit d'aplicació, la
normativa vigent i les operacions dels executors d'aquest programa.
3.- SUBJECTES DEL PLA DE MANTENIMENT
Són subjectes d’aquest pla els edificis i les instal·lacions que comprèn el Centre de
Dia per a gent gran Salt - Les Bernardes.
Aquest centre és dependent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
4.- EXECUTORS DEL PLA DE MANTENIMENT
A continuació es relacionen els executors d'aquest pla de manteniment i es defineixen
llurs funcions:
L’EMPRESA GESTORA
És el responsable legal del centre en representació del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, segons el contracte de gestió establert.
S’encarregarà del funcionament del centre i del seu manteniment preventiu i correctiu
d’acord amb el que estableix aquest pla i el contracte de gestió al que està subjecte.
Contractarà una empresa de manteniment, capacitada per a realitzar les tasques
definides en aquest pla i ho comunicarà per escrit a la Direcció General de Protecció
Social (DGPS) i al Servei de Projectes, Obres i Equipaments del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
S’ocuparà de la coordinació administrativa d’aquest pla vetllant pel seu compliment.
Vetllarà pel bon estat del centre i coordinarà les activitats del seu personal implicat en
els programes de manteniment preventiu i de conservació, i les taques de l’empresa
mantenidora per tal de fer el seguiment del pla de manteniment, sol·licitant suport
tècnic al Servei de Projectes, Obres i Equipaments sempre que ho consideri oportú.
Com a representant legal de la propietat sol·licitarà als organismes del Departament
corresponent de la Generalitat de Catalunya, les inspeccions periòdiques de les
instal·lacions per indicació de l’empresa mantenidora, fent arribar les corresponents
actes al Servei de Projectes, Obres i Equipaments del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
Sol·licitarà l’aprovació de la DGPS i el vist-i-plau tècnic del Servei de Projectes, Obres
i Equipaments del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sempre que
vulgui efectuar millores, modificar els esquemes de principi de les instal·lacions,
variacions a les xarxes, canvis significatius a la constitució dels subsistemes
constructius, variacions funcionals o increments dels equipaments.
Informarà anualment a la DGPS i al Servei de Projectes, Obres i Equipaments del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’estat de conservació del
centre, facilitant-li la documentació tècnica actualitzada, i proposant, si s’escau,
millores pel centre.
L'EMPRESA MANTENIDORA
L'Empresa Mantenidora haurà d'estar acreditada com a empresa instal·ladora
davant del Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.
Executarà les tasques periòdiques de manteniment preventiu i de conservació
especificades en les condicions tècniques definides en el capítol 5è. d’aquest pla.
Executarà també les tasques de manteniment correctiu que sigui necessari
d’acord amb les condicions contractuals establertes amb l’empresa gestora, pe a
mantenir les condicions adients de les instal·lacions del centre durant la vida de les
mateixes, fins i tot, fora de l’horari laboral en cas d’urgència. En aquests casos que
sigui precís autoritzarà l’aturada parcial o total dels equips dinàmics, prèvia
notificació telefònica al personal del centre.
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Assessorarà i supervisarà les tasques de manteniment preventiu i de conservació
executades pel personal del centre i els subministrarà material per a les operacions
d'entreteniment que els corresponen.
Indicarà les inspeccions periòdiques a realitzar pel Departament corresponent de la
Generalitat de Catalunya per a cada instal·lació, per tal que l’empresa Gestora
responsable del Centre pugui sol·licitar-les.
Assistirà i col·laborarà en les inspeccions que faci l'autoritat competent, fent arribar les
corresponents actes a l’empresa Gestora.
En conseqüència, aquesta empresa quedarà com a responsable tècnic de la
instal·lació.
Informarà al menys un cop l'any i per escrit a l’empresa Gestora, sobre l'estat de
conservació de les instal·lacions i subsistemes afectats per aquest pla, proposant, si
s’escau, millores a introduir.
Facilitarà a l’empresa Gestora, la documentació tècnica actualitzada de les variacions
de les instal·lacions produïdes en les seves intervencions.
L'empresa mantenidora haurà de disposar de tots els mitjans tècnics i humans
necessaris per a poder realitzar totes les tasques de manteniment.
En casos concrets, de forma puntual i prèvia autorització de l’empresa Gestora,
l'empresa de manteniment podrà subcontractar a una empresa local.
En aquelles instal·lacions i maquinària que el manteniment sigui preceptiu d'empreses
especialistes i amb homologacions concretes, com són el cas de telefonia, alarmes de
seguretat, desinsectacions, desratitzacions o altres, l'empresa mantenidora haurà
de subcontractar, amb el vist-i-plau de l’empresa Gestora, a empreses acreditades
i legalment homologades per cobrir les necessitats que s'especifiquen en aquest pla.
La responsabilitat davant de l’empresa Gestora de l'execució dels treballs
subcontractats, serà de l'empresa mantenidora titular.
D'aquesta forma exercirà el control tècnic de tot el sistema constructiu.
L'empresa de manteniment encarregada de dur a terme aquest programa, haurà
d'ofertar una proposta tècnico-econòmica d'acord amb les condicions establertes.
EL SERVEI DE PROJECTES, OBRES I EQUIPAMENTS DE LA DIRECCIÓ DE
SERVEIS DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
Donarà suport tècnic quan sigui requerit formalment pel responsable del centre i/o per
la DGPS.
Podrà inspeccionar el Centre i emetre informes sobre l'assistència tècnica apreciada i
el desenvolupament dels programes.
Analitzarà i avaluarà la informació rebuda sobre l'estat de conservació del
Centre i el seu manteniment.
Examinarà i supervisarà tècnicament les peticions de canvis i millores que la DGPS
i/o l’empresa Gestora sol·licitin.
LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ SOCIAL DEL DEPARTAMENT DE
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
Aprovarà, si s'escau, les peticions i propostes de millora sol·licitades pel Servei de
Projectes, Obres i Equipaments i/o l’empresa Gestora.
5.- CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
ESPECÍFIQUES
PER
ALS
PROGRAMES DE MANTENIMENT PREVENTIU I DE CONSERVACIÓ DEL
CENTRE
Les condicions tècniques que es relacionen a continuació fan referència als
conceptes en els que s'actuarà en aquest programa.
Són:
5.1. – INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ
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5.2. – INSTAL·LACIÓ DE GAS, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
5.3. – INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
5.4. – INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
5.5. - SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS
5.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ
ÀMBIT D'APLICACIÓ
L'àmbit d'aplicació és el de tota la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió, tant interior
com exterior. Des de la línia d'enllaç fins a les bases d'endoll i la totalitat dels punts de
llum, llums inclosos, tant de servei com d'emergència.
Inclou els quadres de protecció de climatització (calefacció) i aigua calenta sanitària
i extinció d'incendis i els motors de ventilació forçada.
NORMATIVA REGULADORA
Les condicions tècniques específiques del manteniment i conservació s'ajustaran al
que està establert en les diferents normatives vigents que són d'aplicació i d'obligat
compliment, que són:
-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries.
Decret 842/2002, del Ministeri de Ciència i Tecnologia.
-DB SI Seguretat en cas d’incendi. RD 314, de 17 de març de 2006 del Ministerio de
Vivienda
-HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. RD 314, de 17 de març
de 2006 del Ministerio de Vivienda
-SU 4 Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadecuada. RD 314, de 17 de
març de 2006 del Ministerio de Vivienda
OPERACIONS DE MANTENIMENTPREVENTIU
I
CONSERVACIÓ
QUE
REALITZARÀ L'EMPRESA MANTENIDORA
En general, el manteniment de la instal·lació serà l'adequat per tal d'assegurar el seu
bon funcionament i que es mantinguin dins dels límits indicats en el Reglament
Elèctric per a Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Reglamentàries.
L'empresa mantenidora realitzarà, amb periodicitat semestral, les següents
operacions: Comprovació d'inexistència de contactes elèctrics directes o punts en
tensió al descobert.
Comprovació del funcionament dels mecanismes de protecció contra contactes
indirectes (tant del Q.G.D. com del Q.S.D.), provocant corrents de fuga a terra i test
manual.
Comprovació de la posta a terra: continuïtat i el seu estat de conservació i lectura de
valors. Lectura resistència a terra.
Comprovació dels aïllaments, del seu estat de conservació i lectura de valors.
Comprovació del funcionament dels interruptors de tall i contra sobrecàrregues als
conductors(fusibles, magnetotèrmics i I.C.P.). Connexió i desconnexió manual dels
interruptors.
Comprovació del bon estat i funcionament del motor de les bombes de pressió d'aigua
d'extinció d'incendis.
Comprovació de l'estat i del bon funcionament dels motors de ventilació forçada, i
neteja en cas necessari.
Observació visual de l'estat de conservació de la instal·lació d'enllaç (que està
precintada) amb comunicació, si s'escau, de deficiències observades.
Comprovació del correcte funcionament i del bon estat de l'enllumenat d'emergència i
senyalització i comprovació de l'estat de la bateria.
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Comprovació del funcionament i neteja de les lluminàries i làmpades (interiors i
exteriors). Substitució, quan s'escaigui, de lluminàries i làmpades especials (interiors i
exteriors).
Subministrament de làmpades comuns per que el personal del centre pugui realitzar
les tasques d'entreteniment que li corresponen.
Subministrament del combustible i reposició dels elements esgotats (filtres, oli ...).
Assessorarà i supervisarà les tasques de manteniment preventiu i de conservació
executades pel personal del centre, i els subministrarà material per a les operacions
d'entreteniment que els corresponen.
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU I DE CONSERVACIÓ QUE
REALITZARÀ L’EMPRESA GESTORA
Autoritzarà a l'empresa mantenidora les intervencions de manteniment correctiu.
Guàrdia i custòdia dels manuals d'instruccions de la maquinària.
Estar present a les visites periòdiques de manteniment preventiu i correctiu que
realitzi l'empresa mantenidora, posar-la al corrent de les incidències observades,
facilitar-li l'accés a les diferents dependències que ocupa la instal·lació i si s'escau, el
personal del centre encarregat de les petites operacions d'entreteniment, vigilància i
avís, prestarà suport complementari de mà d'obra, material , eines, bancs de treball,
etc.
Tindrà cura de que la sala de màquines, l'habitació del quadre elèctric i tots els espais
ocupats per instal·lacions, estiguin sempre nets i sense emmagatzematge de
materials combustibles ni de desguàs de cap mena.
Vetllarà pel funcionament de les bombes de pressió i per els motors de ventilació
forçada. Notificarà les deficiències observades a l'empresa mantenidora.
Rearmament de fusibles, magnetotèrmics i diferencials que hagin saltat. Si un cop
rearmats tornen a saltar, s'ha d'avisar a l'empresa mantenidora, prevenint al personal
o usuaris del centre de la zona afectada d'evitar contactes. Comprovar si hi ha algun
aparell endollat a la zona afectada, desendollar- lo i esperar.
Comprovar el funcionament de l'endollat d'emergència i senyalització, interior i
exterior del centre. El pilot testimoni ha de mantenir-se encès, sinó s'avisarà a
l'empresa mantenidora.
Un cop al mes, prova de funcionament real. Tall de corrent i comprovació de l'encesa
dels pilots. Vetllarà per a que l'enllumenat exterior estigui net i en correcte
funcionament.
Vetllarà per a que l'enllumenat interior estigui net i en correcte funcionament,
substituint les làmpades quan s'escaigui.
Notificarà les deficiències observades a l'empresa mantenidora.
En cap cas el personal del centre podrà manipular la instal·lació sense coneixement
de l'empresa mantenidora, al marge de les operacions detallades. Qualsevol
reparació, variació de connexionat de línies, caixes, punts de presa, etc., requerirà la
intervenció de l'empresa de manteniment.
5.2 .- INSTAL·LACIÓ DE GAS, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
ÀMBIT D'APLICACIÓ
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de gas i
climatització, així com la producció i distribució d'Aigua Calenta Sanitària.
NORMATIVA REGULADORA
Les condicions tècniques específiques del manteniment i conservació s'ajustaran en
tot a l'establert en les diferents normatives vigents que li són d'aplicació i d'obligat
compliment, relacionades a continuació.
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- Real Decret 1027/2007,del 20 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques
complementaries.
- Instrucció 04/2008 que regula els requeriments que han de complir les
instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya i instrucció 05/2008 que aprova els
models normalitzats d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions
tèrmiques en els edificis.
- Reial Decret 1826/2009 ,de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament
d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
- Reial Decret 238/2013 ,de 5 d'abril , pel qual es modifiquen determinats articles i
instruccions tècniques del reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.
- HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. RD 314, de 17 de març de 2006 del
Ministerio de Vivienda
- Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic HS: Salubritat, Secció HS 4:
Subministrament d’aigua
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CONSERVACIÓ QUE
REALITZARÀ L'EMPRESA MANTENIDORA
En general, el manteniment de la instal·lació serà l'adequat per tal d'assegurar el seu
bon funcionament i que es mantinguin dins dels límits indicats en la normativa vigent.
Les comprovacions mínimes a realitzar per al manteniment queden reflectides en
cada cas segons la tipologia de la instal·lació i els criteris de les NTE i IT.IC.
L'empresa mantenidora facilitarà el manual d'instruccions de la instal·lació, en cas
que no existís, amb l'esquema i les instruccions corresponents, per tal d'identificar
correctament la maquinària. També deixarà inscrites a les pròpies màquines, amb
xapa metàl·lica adequada o full plastificat, les normes que afectin a la seguretat de la
instal·lació.
Assessorarà i supervisarà les tasques de manteniment preventiu i de conservació
executades pel personal del centre, i els subministrarà material per a les operacions
d'entreteniment que els corresponen.
TIPUS D'INSTAL·LACIONS:
1.- MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ
1.1.- PER AIGUA I RADIADORS
1.2.- EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ I BOMBES DE CALOR
2.- AIGUA CALENTA SANITÀRIA
1.- MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ
1.1.- PER AIGUA I RADIADORS
Control de la temperatura d'anada respecte al que hauria de ser segons la regulació
automàtica que existeix, semestralment
Control de la temperatura de distribució, semestralment
Tolerància de les variables que controlen els termòstats i presostats, semestralment
Comprovació de la tara de tots els elements de seguretat, semestralment
Revisió i neteja de filtres d'aigua, semestralment
Presa de mesures necessàries per a corregir les vibracions, fuites d'aigua, vapor, que
es vagin produint amb l'ús de la instal·lació, semestralment. En particular, es
mantindrà el degoteig dels prensaestopes de les bombes que existeixen i ho
requereixen en els seus justos límits
Reequilibrat periòdic de la instal·lació (detentors), quan s'observi la seva necessitat
Interpretació de les dades obtingudes per l'encarregat del manteniment del centre en
la lectura setmanal de les temperatures del centre, per tal de procedir, si s'escau, als
retocs necessari de la regulació, semestralment
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Revisió i neteja de les bombes acceleradores de la instal·lació i comprovació de la
seva estanqueitat cada fi de temporada
Revisió completa de la instal·lació cada 2 anys, reparant o substituint els elements en
mal estat o funcionament deficient, fuites i deficiències de funcionament
Buidat de la instal·lació a la fi de cada temporada i tornat a omplir purgant l'aire per tal
d'evitar possibles oxidacions per l'entrada d'aire a la instal·lació
Revisió del vas d'expansió cada temporada. Inversió de bombes dobles de calefacció
i A.C.S. d'acord amb el Manual d'Instruccions.
1.2.-EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ I BOMBES DE CALOR
Control del nivell sonor de l'equip i possibles vibracions, semestralment
Neteja semestral dels filtres d'aire i substitució en cas necessari
Neteja anual de les bateries condensadora, evaporadora i de calefacció
Revisió de les línies de refrigerant, comprovant la seva càrrega i possibles fuites, en
cas necessari
Comprovació cada 5 anys o abans si s'apreciés alguna anomalia de les connexions
elèctriques de l'equip impulsor (ventilador) i la bomba de circulació del refrigerant
(NTE ISV-15 1975)
Comprovació de la tara de tots els elements de seguretat, semestralment
Comprovació dels nivells de gas, oli, ..., dels equips frigorífics, semestralment
Control del consum d'energia en relació amb la potència de l'equip, semestralment
Inspecció visual dels circuits a pressió, comprovant-ne la seva estanqueïtat cada
semestre i, si aquesta resultés dubtosa, es duran a terme les proves que fossin
necessàries
Independentment de les verificacions periòdiques anteriors, es prendran les mesures
necessàries per a que els valors estiguin dins dels límits normals, quan hi hagi
senyals clars que existeix un funcionament irregular de la instal·lació
2.AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Revisió completa de la instal·lació cada any, reparant totes aquelles canonades,
accessoris i equips que presentin mal estat o funcionament deficient
Prova d'estanqueitat i funcionament cada dos anys
Comprovació de les temperatures d'aigua en els punts de consum cada any
Comprovació del bon estat de funcionament del/s dipòsit/s acumulador/s, cada any
Control de la temperatura d'anada respecte al que hauria de ser segons la regulació
automàtica que existeix, semestralment
Control de la temperatura de distribució, semestralment
Comprovació de la tara de tots els elements de seguretat, semestralment
Revisió i neteja de filtres d'aigua, semestralment
Presa de les mesures necessàries per a corregir les vibracions, fuites d'aigua, vapor,
..., que es vagin produint amb l'ús de la instal·lació, semestralment. En particular, es
mantindrà el degoteig dels prensaestopes de les bombes que existeixen i ho
requereixen en els seus justos límits
Revisió del vas d'expansió cada any
Reequilibrat periòdic de la instal·lació (detentors) quan s'observi la seva necessitat
Inversió de bombes dobles de calefacció i A.C.S. d'acord amb el Manual
d'Instruccions.
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU I DE CONSERVACIÓ QUE
REALITZARÀ L’EMPRESA GESTORA
Autoritzarà a l'empresa mantenidora les intervencions de manteniment correctiu.
Guàrdia i custòdia dels manuals d'instruccions de la maquinària.
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Estar present a les visites periòdiques de manteniment preventiu i correctiu que
realitzi l'empresa mantenidora, posar-la al corrent de les incidències observades,
facilitar-li l'accés a les diferents dependències que ocupa la instal·lació i si s'escau, el
personal del centre encarregat de les petites operacions d'entreteniment, vigilància i
avís, prestarà suport complementari de mà d'obra, material , eines, bancs de treball,
etc.
Tindrà cura de que la sala de màquines i tots els espais ocupats per instal·lacions,
estiguin sempre nets i sense emmagatzematge de materials combustibles ni de
desguàs de cap mena.
Comprovació diària de que la instal·lació està en càrrega i els manòmetres indiquen
els valors preestablerts al Llibre d'Instruccions.
Control de temperatures ambient de cada planta, anotant les dades setmanalment
Detecció de radiadors que no escalfin. Purgatge puntual dels mateixos i avís a
l'empresa mantenidora en cas de que, un cop purgats, segueixin sense escalfar.
Vetllar per la neteja periòdica dels purgadors automàtics: dos cops l'any. (D'acord
amb el Manual d'Instruccions).
En cas de pèrdua d'aigua a la xarxa de distribució, localitzar el muntant, tancar-lo,
buidar la part instal·lació compromesa i avisar a l'empresa mantenidora.
Tancar radiadors a dependències on no facin falta (habitació desocupada).
Moviment de les aixetes dels radiadors, tancant i tornant a obrir un parell de cops, per
evitar encavalcaments deguts a dipòsits de calci. Aquesta operació es realitzarà un
cop per temporada.
En cap cas el personal del centre podrà manipular la instal·lació sense coneixement
de l'empresa mantenidora, al marge de les operacions detallades. Qualsevol
reparació o variació de la instal·lació, requerirà la intervenció de l'empresa de
manteniment.
5.3.-INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
ÀMBIT D'APLICACIÓ
L’àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de detecció i
extinció d'incendis del centre.
NORMATIVA REGULADORA
Les condicions tècniques específiques del manteniment i conservació s'ajustaran en
tot al que està establert en les diferents normatives vigents que li són d'aplicació i
d'obligat compliment.
Com a criteri general, es té en compte:
-Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic SI: seguretat en cas d’incendi.
-Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic SUA 8: seguretat enfront del risc causat
per l'acció del llamp.
-Real Decret 513/2017, pel que s’aprova el Reglament de Instal·lacions de Protecció
Contra Incendis (RIPCI).
-Ordre de 16 d'abril de 1998 sobre normes de procediment i desenvolupament del
Reial Decret 1942/1993 , de 5 de novembre , pel qual s'aprova el reglament de
instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa l'annex i i els apèndixs.
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CONSERVACIÓ QUE
REALITZARÀ L'EMPRESA MANTENIDORA
En general, el manteniment de la instal·lació serà l'adequat per tal d'assegurar el seu
bon funcionament i que es mantingui dins dels límits indicats en les normatives
vigents i la normativa específica del municipi.
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Assessorarà i supervisarà les tasques de manteniment preventiu i de conservació
executades pel personal del centre, i els subministrarà material per a les operacions
d'entreteniment que els corresponen.
TIPUS D'INSTAL·LACIONS:
1.- INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ AUTOMÀTICA
2.- INSTAL·LACIÓ D'EXTINTORS MÒBILS
3.- INSTAL·LACIÓ D'ALARMA
1.-INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ AUTOMÀTICA:
Comprovació anual del correcte funcionament de cada detector. Aquesta
comprovació es farà amb la instal·lació elèctrica fixa.
Neteja i comprovació anual del funcionament de tots els detectors.
En cas d'incendi, comprovació i reparació, si s'escau, del sistema.
2.-INSTAL·LACIÓ D'EXTINTORS MÒBILS
Comprovació anual del pes, pressió i estat dels mecanismes
Càrrega i retimbrat anual dels extintors.
I, en general, realitzar les operacions previstes en les instruccions del fabricant o
instal·lador, i d'acord amb el reglament d'aparells de pressió del Ministeri d'Indústria i
Energia.
En cas d'incendi, comprovació i reparació, si s'escau, del sistema.
3.-INSTAL·LACIÓ D'ALARMA:
Comprovació anual del bon estat i funcionament de la totalitat del sistema.
En cas d'incendi, comprovació i reparació, si s'escau, del sistema.
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU I DE CONSERVACIÓ QUE
REALITZARÀ L’EMPRESA GESTORA
Autoritzarà a l'empresa mantenidora les intervencions de manteniment correctiu.
Guàrdia i custòdia dels manuals d'instruccions de la maquinària.
Estar present a les visites periòdiques de manteniment preventiu i correctiu que
realitzi l'empresa mantenidora, posar-la al corrent de les incidències observades,
facilitar-li l'accés a les diferents dependències que ocupa la instal·lació i si s'escau, el
personal del centre encarregat de les petites operacions d'entreteniment, vigilància i
avís, prestarà suport complementari de mà d'obra, material , eines, bancs de treball,
etc.
Tindrà cura de que la sala de màquines i tots els espais ocupats per instal·lacions
estiguin sempre nets i sense emmagatzematge de materials combustibles ni de
desguàs de cap mena.
En cap cas el personal del centre podrà manipular la instal·lació sense coneixement
de l'empresa mantenidora, al marge de les operacions detallades. Qualsevol
anomalia, reparació o variació de la instal·lació, requerirà la intervenció de l'empresa
de manteniment.
Realitzarà les següents operacions, depenent del tipus instal·lació existent:
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ:
1.-INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ AUTOMÀTICA
Comprovació diària de l'encesa de pilots i el funcionament dels senyals acústics,
posant en marxa l'equip de control i senyalització.
2.-INSTAL·LACIÓ D'EXTINTORS MÒBILS
Comprovació diària de la seva existència i accessibilitat (lliure d'obstacles).
Comprovació setmanal del correcte aspecte exterior dels extintors.
3.-INSTAL·LACIÓ D'ALARMA
Comprovació diària del funcionament de la instal·lació, posant en marxa l'equip
de control i senyalització.
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5.4.- INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
ÀMBIT D'APLICACIÓ
L’àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de veu i
dades del centre.
NORMATIVA REGULADORA
Les condicions tècniques específiques del manteniment i conservació s'ajustaran en
tot al que està establert en les diferents normatives vigents que li són d'aplicació i
d'obligat compliment.
Com a criteri general, es té en compte que la instal·lació consta de:
- Terminals.
- Instal·lació línies telefòniques internes.
I que les normatives d'aplicació seran les relacionades a continuació:
-Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el reglament regulador de
les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de
telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i
sistemes de telecomunicacions.
OPERACIONS DE M ANTENIMENT PREVENTIUICONSERVACIÓ
QUE
REALITZARÀ L'EMPRESA MANTENIDORA
En general, el manteniment de la instal·lació serà l'adequat per tal d'assegurar
el seu bon funcionament.
Assessorarà i supervisarà les tasques de manteniment preventiu i de conservació
executades pel personal del centre, i els subministrarà material per a les operacions
d'entreteniment que els corresponen.
L'empresa mantenidora realitzarà una visita preventiva anual, en la que realitzarà les
següents operacions:
TIPUS D'INSTAL·LACIONS:
1.- INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS DE TELEFONIA
2- INSTAL·LACIÓ LINIES TELEFÒNIQUES INTERNES
1.- TERMINALS
Comprovarà el bon estat i funcionament de tots els aparells existents al centre.
Comprovarà el bon estat i funcionament de les connexions de les línies amb els
aparells.
3.- INSTAL·LACIÓ LINIES TELEFÒNIQUES INTERNES
Vetllarà pel bon estat i funcionament de les línies internes en general.
Comprovarà el correcte funcionament de les connexions de les línies amb la central i
els aparells. Inspecció visual de les canalitzacions, tenint cura de que estiguin en bon
estat de conservació i que
les condicions ambientals siguin les adequades.
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU I DE CONSERVACIÓ QUE
REALITZARÀ L’EMPRESA GESTORA
Autoritzarà a l'empresa mantenidora les intervencions de manteniment correctiu.
Estar present a les visites periòdiques de manteniment preventiu i correctiu que
realitzi l'empresa mantenidora, posar-la al corrent de les incidències observades,
facilitar-li l'accés a les diferents dependències que ocupa la instal·lació i si s'escau, el
personal del centre encarregat de les petites operacions d'entreteniment, vigilància i
avís, prestarà suport complementari de mà d'obra, material , eines, bancs de treball,
etc.
Tindrà cura de que tots els espais ocupats per instal·lacions estiguin sempre nets i
sense emmagatzematge de materials combustibles ni de desguàs de cap mena.
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En cap cas el personal del centre podrà manipular la instal·lació sense coneixement
de l'empresa mantenidora, al marge de les operacions detallades. Qualsevol
anomalia, reparació o variació de la instal·lació, requerirà la intervenció de l'empresa
de manteniment.
Comprovarà diàriament el funcionament general de la instal·lació.
Realitzarà les següents operacions:
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ:
1.- TERMINALS
Comprovació diària del funcionament, i en cas de que algun aparell hagi sofert alguna
avaria o desperfecte, s'avisarà a l'empresa mantenidora.
Vetllarà pel bon estat de conservació i ús dels aparells en general.
3.- INSTAL·LACIÓ LINIES INTERNES
Vetllarà per que l'estat de les línies internes i les seves canalitzacions siguin les
correctes, vigilant de no crear condicions adverses pel bon funcionament d'aquestes.
En cas d'observar alguna anomalia, avisarà a l'empresa mantenidora.
5.5.- SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS ÀMBIT D'APLICACIÓ
L'àmbit d'aplicació són aquells subsistemes constructius de caire general que pel seu
ús pateixen d'un deteriorament, i requereixen d'un manteniment preventiu i
conservació per al seu bon funcionament.
Aquest Pla de manteniment preventiu i de conservació inclou la instal·lació de
fontaneria (aixetam ...), clavegueram (desguassos, baixants, arquetes ...), cobertes
(en el cas de cobertes planes), fusteria, vidres, les instal·lacions de ventilació i
extracció, la instal·lació de megafonia i la desinsectació i desratització del centre.
NORMATIVA REGULADORA
Les condicions tècniques específiques del manteniment i conservació s'ajustaran al
que està establert en les diferents normatives vigents que són d'aplicació i d'obligat
compliment, que són:
-Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic HS: Salubritat, Secció HS 4:
Subministrament d’aigua.
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU I DE CONSERVACIÓ A
REALITZAR PER L'EMPRESA MANTENIDORA
Revisió i comprovació anual de les instal·lacions que es consideren dins de l'àmbit
d'aplicació, per tal de garantir el seu bon funcionament.
Assessorarà i supervisarà les tasques de manteniment preventiu i de conservació
executades pel personal del centre, i els subministrarà material per a les operacions
d'entreteniment que els corresponen.
Aquesta visita d'inspecció consistirà en:
Comprovació del bon estat i funcionament de l'aixetam i dels elements de
desguàs, baixants i arquetes que siguin propis del centre.
Comprovació del bon estat de la coberta:
Revisió dels morrions, canalons i tots els elements de desguàs.
Revisió de la fusteria i vidres del centre:
Comprovació del funcionament dels panys, baldes, frontisses, i si ajusten bé (tant de
fusta com de ferro)
Comprovació de l’ancoratge i bon estat de les baranes, així com la comprovació de la
inexistència de punts d'oxidació.
Revisió de les instal·lacions de ventilació i extracció:
Comprovació del funcionament de la instal·lació i del bon estat dels conductes i
reixes, tant de ventilació natural com forçada.
Revisió i comprovació del bon funcionament de la instal·lació de megafonia.

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

77

Comprovació del seu funcionament així com la inexistència de contactes
elèctrics i interferències.
Revisió i comprovació de l'estat de les zones ajardinades:
Realització dels treballs dels treballs necessaris de les zones ajardinades, arbrat i
plantes arbustives, tant de poda com de tractament químic corresponent.
Replantació en cas necessari d'arbrat i plantes arbustives.
A les zones dures, aplicaciódels tractaments químics corresponents per mantenir-les
netes de males herbes.
Comprovació de la inexistència d'insectes i rates:
Determinar la necessitat o no de realitzar el tractament de desinsectació i/o
desratització corresponent.
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU I DE CONSERVACIÓ QUE
REALITZARÀ L’EMPRESA GESTORA
Autoritzarà a l'empresa mantenidora les intervencions de manteniment correctiu.
Guàrdia i custòdia del llibre de manteniment del centre, que el tindrà a disposició de
l'empresa mantenidora i dels organismes del Departament corresponent de la
Generalitat de Catalunya en cas d'inspecció, i dels manuals d'instruccions de la
maquinària.
Estar present a les visites periòdiques de manteniment preventiu i correctiu que
realitzi l'empresa mantenidora, posar-la al corrent de les incidències observades,
facilitar-li l'accés a les diferents dependències que ocupa la instal·lació i si s'escau, el
personal del centre encarregat de les petites operacions d'entreteniment, vigilància i
avís, prestarà suport complementari de mà d'obra, material , eines, bancs de treball,
etc.
Tindrà cura de que les sales de maquinària, armaris de comptadors i armaris
instal·lacions estiguin sempre nets i sense emmagatzematge de materials
combustibles ni de desguàs de cap mena.
Vetllarà per la neteja periòdica de terrasses i teulades planes, baixants, morrions i
canalons, sobretot després de pluja.
Comprovarà diàriament del funcionament general de les instal·lacions
A requeriment del responsable del centre, netejarà i efectuarà petites reparacions de
caire domèstic:
- desemboçament de desguassos (lavabos, piques, canalons, morrions ...)
- neteja dels terrats i balcons, tant de la seva superfície com de les buneres,
comprovant la inexistència de fulles, papers,...
- neteja dels mecanismes de les fusteries (portes, finestres ...) així com greixat en
cas necessari.
- revisió de les baranes i del seu estat de conservació, tant de pintura com
d'oxidacions.
- reparacions de l'aixetam (canvi de gomes, rosques, capçals ...)
- neteja de conductes de ventilació, reixes i filtres.
- comprovació del bon funcionament de la instal·lació de megafonia.
- regar les zones enjardinades i l'arbrat i mantenir aquestes zones netes de papers,
plàstics,...
- verificar la inexistència d'insectes i/o rates.
En cap cas el personal del centre podrà manipular la instal·lació sense coneixement
de l'empresa mantenidora, al marge de les operacions detallades. Qualsevol
reparació o variació de la instal·lació, requerirà la intervenció de l'empresa de
manteniment.
ANNEX 7
RELACIÓDE PERSONAL DEL CENTRE

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

78

PERSONAL
ATENCIÓ
DIRECTA(1)
(2)
Gerocultor< l
Gerocultora2
Gerocultora3
Gerocultora4
GerocultoraS
Treballadora
social
Te:rapeuta
ocupacional
Fisioterapeuta
lnfermera
Educadora social
TOTAL PERSONAL

PERSONAL
ATENCIÓ
INDIRECTA
(1)

Directora

VENCI
MENT
HORES
DEL
CON- SETMANA
TRACTE

ANTIGUITAT

Gerocultor
a3
Geroeultor
a4
Geroeultor
a5
Trebatladora social

lndefinit
lndefinit
lndefinit
lndefinit
lndefinit
lndefinit

07/01/2003
02/0712004
04/01/2017
15/1012007
22/06/2017
19/0712017

4
0
4
0
4
0
4
0
4
01
0

1792
1792
1792
1792
1792
448

14987,28
14729,68
13699,7
14472,22
13699,7
4269,38

4.624,14
4.625,22
4.301,64
4.544,28
4.301,64
1.349.40

19.611,42
19.354,90
18.001,34
19.016,50
18.001,34
5.618,78

Terapeuta ocupacional

lndefinit

Fisioterape

lndefinit
lndefinit
lndefinit

12/0312013
26/0812014
01/12/2014
16/09/2009

5
1
23
06

224
582
896
268

2180,95
5.250,19
9.255,84
2954
95.498,94

664,72
1.780,52
3.054.40
927,54
30.193,50

2.865,67
7.030,71
12.310,24
3.881,54
125.692,44

CATEGORIA

Gerocultor
Gerocultor

lnfermer
a
Educadora
social
AT.DIRECTA

CATEGORIA (2)

Dire

TIPUS
DE
CONTRACTE

lndefinit

ANTIGUITA
T

VENCIMENT
DEL
CONTRACTE

05/07/1996

RETI
BRUTA
(3)

PLUS
NOCTURBUCIÓ NITAT
/FESTIU
S

TIPUS
DE
CONTRACTE

HORES ANY

HORES
SETMANA

30

HORES
ANY

RETRIBUCIÓ
BRUTA (3)

1344

TOTAL
DESPESES
PERSONAL

OUOTES
S.S.

PLUS
NOCTURNI
TAT
/FESTIU
S

QUOTES
S.S.

Actiu
Actiu

Actiu

Actiu
Actiu
Actiu

TOTAL
DESPESES
PERSONAL

20978,74

6.557,06

27.535,80

20 978.74

6.557.06

27.535.80

c

TOTAL PERSONAL AT.INDIRECTA

SERVEIS CONTRACTATS

catering

NOM EMPRESA 1 PROFESSIONAL

CODIS(5)

Francesc Pujolar Vida!

B

NOMBRE
MESOS ANY (6)

4 mesos

IMPORT BRUT (7)
14.999,99€

14,999,99€
IMPORT TOTAL ANUAL

1) Es relacionará el personal amb valors numenes (Auxiliar 1, Auxiliar 2, Auxiliar ni/ 1, lnfermeria 1, etc)
diferencial pels serveis del centre. (2) Es relacionará el personal ordena/ per categories professionals.
(3) lmport total anual que percep la persona, inclós qualsevol complement que hagi assolit ilo consolida
/.
(4) Personal que forma part de la planti/la del centre, indican/ la situació
actual (actiu, baixa ILT, jubilació parcial,etc.), en el cas del personal subslitut
indican/ a qui subslitueix (Auxiliar 1, DUE 2, etc.). (5) CODIS: A: Atenció
directa; 8: Serveis generals; C: Administració i gestió.
(6) S'especificaran els mesos que ha presta/ els seus serveis duran/ l'any; si la data de comenqament
está compresa entre el día 1 i el14, es considerará un mes complet,
(7) lmport brut total anual.
CONVEN( aplicat pera cada grup de professionals :................. ConveniCol·lectiu marc estatal de
serveis cfatencló a tes persones dependents i desenv olupament de l'autonomia personal
Codi Conveni .99010825011997..•.• Data de publicació: BOE núm. 52, de 28 de febrerde 2018
PACTES ESPECÍFICS EN VIGOR APLICABLES:.......................................... ............................... ..
.........................................
DADES EMPRESA ACTUAL
Nom de l’'empresa: SUMAR SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA,S.L.Persona de
contacte : Estanis Vayreda Puigven
Teléfon: 972439168 Correu electrónic: info@sumaracciosocial.cat
Adreça:C/ Emlli Grahit,91 Pare Tecnológic iCientífic de la Udg Edifici Narcis Monturiol,Planta 3 17003
Girona”””” “ ““””
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Actiu
Actiu
Actiu
Actiu

SITUACIÓ
ACTUAL(4)

A
c

SEGON. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura
d’aquest conveni, dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció
de qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions
que per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix
l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa
concordant.
TERCER. PUBLICAR el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als
efectes de fer-lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
QUART. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de
Girona.
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, SL. “
El president senyor Miquel Noguer manifesta que passem als punt onzè i dotzè si els
hi sembla. El punt onzè seria l’aprovació del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya per l’encomana de gestió integral del centre de dia per la
gent gran Les Bernardes de Salt. I en el punt dotzè, la Diputació fa questa encomana
de prestar aquest servei a través de l’empresa pública Sumar. Els hi sembla bé que
passem els dos punts de cop? Doncs, senyora Planas, onzè i dotzè.
La vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas intervé i comenta que, tal com ha dit
el president, en el punt número onze el que fem és un encàrrec que ens fan,
d’aprovació de conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, el qual és una encomana de gestió integral del centre de
dia de la gent gran de Les Bernardes, a Salt. Per fer aquest conveni, cal fer aquesta
encomana de servei, nosaltres també fem l’encàrrec, en aquest cas la Diputació a
Sumar, per la mateixa gestió d’aquest centre de dia de gent gran de Les Bernardes.
El valor total d’aquest conveni és de 446.869,50 euros.
S’APROVEN per unanimitat els punts núm. 11 i 12 de l’ordre del dia.
12.

PLE126/000034/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la
Diputació de Girona a Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya,
S.L., per a la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les
Bernardes de Salt, CN/3915. (Exp. 2019/3294)

“Vist que d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema
públic de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de
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titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social o privada.
Vist que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix
que és competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions.
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant
el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les diputacions provincials tenen competència
pròpia en matèria de promoció social.
Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Atès que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la
competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà
encarregar a altres òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles
activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu
desenvolupament. Tanmateix, les encomanes de gestió no podran tenir per objecte
prestacions pròpies de contractes regulats a la legislació de contractes del sector
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o
en els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.
Vist que SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant,
SUMAR, és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de
desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques
d’interès públic en l’àmbit territorial de Catalunya.
Vist que el seu capital és íntegrament públic. El 79,38% està subscrit per la Diputació
de Girona i la resta per administracions locals i comarcals de Catalunya.
Vist que SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics
que en són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26
de febrer de 2014. De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions
Públiques se’n deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o
infraestructures socials, de manera directa o indirecta. Els ens públics que en són
socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, a l’igual que sobre els seus propis
serveis a través de la titularitat de participacions socials de la societat. Aquest control
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anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé, dels seus representants
al Consell d’Administració de la societat.
Vist que la societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les
disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació
atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així
com la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats
mercantils de capital íntegrament públic.
Vist que SUMAR, té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i
activitats socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació
en l’àmbit dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents
que genera en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència
en la gestió dels serveis socials.
Vist que SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats
socials, buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus
valors corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita
sinèrgies i mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa
serveis socials de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació,
planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats
del tercer sector social i les pròpies administracions locals.
Vist que d’acord amb l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de
gestió de serveis que preveu la llei.
Vist que la Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials,
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en
són sòcies.
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat,
amb relació a allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és voluntat
de la Diputació de Girona, delegar la gestió integral del Centre de dia per a gent gran
Les Bernardes de Salt, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.
Atès que es compleix amb la lletra b) dels apartats 2 i 4 de l’article 32 de la LCSP i
art. 13.2c) del RD 424/2007 ACM 2018 8.2.1 i art. 32 LCSP (a l’expedient hi consta un
certificat de SUMAR acreditatiu d’aquest fet).
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist
l’informe del centre gestor, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica,
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Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Diputació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. APROVAR el conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió integral del
Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt (CN/3915) (Exp. 2019/3294), el
contingut del qual es reprodueix de forma íntegra a continuació:
“CONVENI D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., PER A LA
GESTIÓ INTEGRAL DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN “LES
BERNARDES”, DE SALT.
Girona, a la data de la signatura amb certificat digital
INTERVENEN
Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm. Sr. senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia xxxxxxxx, i assistit pel
secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.,
El Sr. Miquel Calm Puig, president, que actua en nom i representació de l’entitat, amb
CIF B-55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís
Monturiol, BLOC B TERCERA PLANTA, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 17003GIRONA, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats
que li són atribuïdes que li atorga l’article 21 dels Estatuts Socials de SUMAR,
modificats i degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 13
de setembre de 2018.
Ambdues parts, en l’exercici de les seves funcions, que els han estat legalment
atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en
els termes d’aquest document.
EXPOSEN
Primer.- D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema
públic de serveis socials és integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social o privada.
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, que
inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili o de teleassistència i els
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del
que són serveis socials especialitzats, que es presten per mitjà de centres, serveis,
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs
necessitats, requereixen una atenció específica.
Segon.- L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix
que és competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions.
Tercer.- Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que pretén
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millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la d’aquells més
desafavorits.
Quart.- Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector
públic d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
Cinquè.- Que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la
competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà
encarregar a altres òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles
activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o
en els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.
Sisè.- SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., (en endavant
SUMAR), és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de
desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques
d’interès públic en l’àmbit territorial de Catalunya.
El seu capital és íntegrament públic. El 79,38% està subscrit per la Diputació de
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.
Setè.- SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que
en són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26
de febrer de 2014.
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, a l’igual que
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la
societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé,
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local; pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com la
resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de
capital íntegrament públic.
SUMAR té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit
dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera
en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió
dels serveis socials.
SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials,
buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus valors
corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i
mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials
de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació, planificació i
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gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer
sector social i les pròpies administracions locals.
Vuitè.- D’acord amb els articles 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de
gestió de serveis que preveu la llei.
Novè.- La Diputació de Girona és sòcia de la societat mercantil de capital íntegrament
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials,
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en
són sòcies.
Desè.- De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques
se’n deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials,
de manera directa o indirecta.
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en
més i/o millors serveis socials.
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i
atenció a la persona (principi de solidaritat).
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta al que preveu l’article 307.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat,
en relació amb allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és
voluntat de la Diputació de Girona , delegar la gestió del Centre de dia Les Bernardes
de Salt, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.
En base a les anteriors manifestacions, les parts han acordat subscriure aquest
conveni d’encàrrec de mitjà propi amb subjecció als següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de
Girona i SUMAR, per la gestió integral del Centre de dia per a gent gran les
Bernardes, ubicat al carrer Sant Dionis, número 42, de Salt, d’acord amb les
condicions tècniques del servei que consten a l’annex I d’aquest conveni.
Aquest conveni d’encàrrec de mitjà propi determinarà la concreta activitat a prestar i
els recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es
detallen en aquest document.
Segon. Obligacions i drets de la Diputació de Girona
2.1.La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió
integral del Centre de dia per a gent gran Les Bernardes, com a servei
social especialitzat del que té la competència.
2.2.La Diputació de Girona es compromet a coordinar i donar les directrius de
prestació del servei que siguin necessàries per a la gestió del servei. També
a impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i
resolucions de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació
del servei per part de SUMAR.
2.3.Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular
del servei (per delegació), les característiques del servei contractat, com
també suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i
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perjudicis causats, d’acord amb els termes establerts per la legislació
vigent.
2.4.Resoldre, per raons d’interès públic, i a instància de la Diputació de Girona, el
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del
sector públic atenint-se a la legislació aplicable.
2.5.Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que SUMAR incorri en actes i
omissions que puguin interrompre el normal funcionament del servei o el
compliment dels programes de treball, sens perjudici d’allò establert per la
legislació vigent.
2.6.Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la
gestió del servei, la qualitat assistencial i els resultats.
2.7.Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni.
2.8.Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui
reparada.
2.9.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades
d’aquest conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
2.10.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del
servei, en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
2.11.La Diputació de Girona també pot:
-Interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu
compliment.
Tercer. Obligacions i drets de SUMAR
3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació
d’acord a la normativa vigent fixada pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
3.2. Gestió del servei. SUMAR es compromet a realitzar i controlar totes les parts que
engloben la gestió integral del servei, segons detall:
a)Gestió econòmica:
-Comptabilitat financera
-Comptabilitat analítica
-Comptabilitat pressupostària
-Gestió de tresoreria
-Pla d’inversions
b)Gestió administrativa:
-Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
-Compres
-Gestió laboral
c)Recursos humans:
-Contractacions / Gestió de substitucions
-Plans de formació
-Calendaris laborals
-Plans de desenvolupament
d) Coordinació tècnica:
-Pla de qualitat
-Compliment de la normativa sectorial
3.3. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi.
3.4. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del
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servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de
treball.
3.5. Despeses del centre. SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries
pel correcte funcionament del servei que d’entre altres s’inclouen (subministres
d’aigua, electricitat, telèfon, gas, servei de calefacció, manteniment preventiu i
correctiu ordinari de l’immobilitzat material del local, servei de neteja del local, etc.),
així com de les despeses de telefonia mòbil que pugui necessitar el personal del
centre.
3.5.1. Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR es
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR i pel que fa al compliment
de ràtios i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
SUMAR també vetllarà i promocionarà la formació continuada i el reciclatge
professional de tot el personal del servei.
3.6. SUMAR es farà càrrec de difondre, gestionar i impartir els serveis que s’ofereixin
al centre.
Quart. Tractament de dades
4.1. El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de
regir d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.
S’adjunta com a annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal
que regiran aquest conveni.
Cinquè. Gestió administrativa i econòmica del servei
La Diputació de Girona, abonarà la quantitat màxima de 446.869,50€ (IVA exempt)
per la prestació d’aquest servei, mitjançant pagament per mensualitats vençudes.
SUMAR presentarà les factures corresponents en funció del servei prestat, dins els
primers 5 dies hàbils del mes següent.
Sisè. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre.
-El titular de la Direcció General de Protecció Social (DGPS) del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, o persona en
qui delegui.
-La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona
en qui delegui.
Setè. Vigència
El present conveni serà d’aplicació des del dia 1 de gener de 2019, o des de la
signatura del conveni si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2019, sense
possibilitat de pròrroga.
En cas de rescissió del conveni, SUMAR queda obligada a continuar la prestació del
servei, en les mateixes condicions i termes pactats, fins inici del servei d’una nova
entitat, amb el benentès que aquesta obligació no podrà excedir d’un termini de sis
mesos, comptats des de la data de finalització.
Quan finalitzi la vigència del present conveni, i en cas que no s’acordi un conveni amb
el mateix òrgan, aquest i l’entitat conveniada realitzaran el traspàs d’informació de
funcionament i organització, prèviament a l’inici de la nova prestació.
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Amb la finalitat que el traspàs no repercuteixi negativament en la persona usuària, se
supervisarà el traspàs d’informació, de funcionament i organització del servei de
l’anterior entitat gestora amb la nova entitat conveniada.
Vuitè. Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
-El mutu acord entre les parts.
-La modificació de les circumstàncies que el van motivar.
-L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits.
-L’incompliment de les disposicions legals d’aplicació.
-Obstaculitzar la comprovació o inspecció dels serveis per part del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
-L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
-La manca del nivell de qualitat dels serveis que ha servit de base per establir-lo.
Novè. Interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
conveni seran resoltes entre les parts i, si això no fos possible, de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
I en prova de conformitat se signa aquest conveni,

Sr. Miquel Noguer Planas
President
Diputació de Girona
Sr. Miquel Calm Puig
President
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya
ANNEX I – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ INTEGRAL
DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN “LES BERNARDES”, DE SALT.
I. SERVEI D’ACOLLIMENT DIÜRN (CENTRE DE DIA)
Capacitat: 30 places
Definició: el centre de dia és un servei diürn i d’assistència a les activitats de la vida
diària, així com de la prevenció i manteniment de les capacitats per a persones grans
amb dependència.
Destinataris: persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en
el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva
atenció en el seu entorn social familiar.
Objectius: són els següents:
Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones.
Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.
Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions.
Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.
Característiques: l’horari del servei d’acolliment diürn ha de garantir l’atenció com a
mínim de 12 hores diàries, tots els dies laborables de l’any.
Així mateix i, en cas que el contracte assistencial de la persona usuària ho requereixi,
el centre obrirà en caps de setmana i festius.
Cal facilitar l’assistència parcial d’acord amb el que determini el Programa Individual
d’Atenció (PIA), aplicant el barem per càlcul d’aportació de l’usuari, en funció del
nombre d’hores d’utilització del servei, d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació
de dependència.
Cal facilitar el transport adaptat per a totes aquelles persones que ho requereixin per
a la seva assistència al centre.
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Funcions del servei d’acolliment diürn:
- Acolliment i convivència
- Manutenció
- Tractament de la higiene personal
- Atenció personal en les activitats de la vida diària
- Readaptació funcional i social
- Recuperació dels hàbits d’autonomia
- Dinamització sociocultural
- Suport personal, social i familiar
- Fisioteràpia (no de tractament sanitari per patologia aguda).
- Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut
II. ACCÉS ALS SERVEIS
L’accés es produirà d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent de
serveis socials del departament competent.
No hi haurà període de prova.
En cas que l’entitat no consideri adient la proposta de derivació a ingrés, pot
presentar al·legacions a SUMAR.
SUMAR podrà establir, en el marc del present contracte, les mesures oportunes en
cas de negativa per part de l’entitat a l’acceptació dels casos derivats.
2.1 Serveis addicionals de caràcter opcionals per a la persona usuària
S ’entenen com aquells serveis no inclosos a l’apartat anterior, que pot oferir l’ entitat,
i als quals la persona usuària pot optar voluntàriament.
Els serveis addicionals hauran d’estar descrits per part de l’entitat, i els seus preus
han de figurar en el tauler d’anuncis en un espai concorregut. Poden ser modificats,
ampliats o suprimits mitjançant comunicació a l’usuari, familiar de referència o
representant legal, i avís en el tauler d’anuncis.
Els serveis addicionals de caràcter opcional es contractaran amb usuari segons
contracte assistencial.
III. RECURSOS HUMANS
3.1 Disposicions generals
1. Per a la prestació dels serveis objecte del conveni, SUMAR haurà de tenir el
personal d’atenció directa i indirecta necessari per complir els objectius que
s’estableixen en aquest conveni, a fi de donar resposta a les necessitats globals de
les persones ateses.
2. Tot el personal que SUMAR contracti per a l’acompliment d’aquesta prestació
estarà al seu càrrec.
3. SUMAR és el responsable de la selecció del personal. El personal d’atenció
directa, ha de ser seleccionat per la seva capacitat personal com a condició bàsica i
haurà de comptar amb una formació tècnica adequada, així com un coneixement de
la llengua catalana que li permeti comunicar-se, almenys oralment, amb les persones
usuàries catalanoparlants.
4. SUMAR es compromet a cobrir els llocs de treball en cas d’absència per malaltia,
sancions, baixes del personal, períodes de vacances o altres causes anàlogues,
garantint la presència diària dels professionals segons la ràtio de personal. Caldrà
disposar d’un programa de prevenció de l’absentisme i de seguiment de les baixes.
5. SUMAR ha de disposar i aplicar un programa anual de formació continuada i
d’actualització en les tècniques d’atenció i en aspectes ètics, així com facilitar la que
sigui necessària per assolir els percentatges de qualificació professional dels auxiliars
de geriatria previstos en els acords del sector. També haurà de contemplar cursos en
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els diferents nivells de català, preferentment de nivell A o B, per a facilitar la
comunicació i comprensió oral i escrita.
6. SUMAR haurà de posar en funcionament els espais de reflexió ètica dels
professionals del centre d’acord amb els criteris recollits a l’Ordre ASC/349/2010, de
16 de juny, del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.
7. SUMAR ha d’uniformar i identificar adequadament el personal assistencial.
8. SUMAR, pel que fa al personal que designi per a l’execució del contracte, resta
obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat
social, fiscal, sanitària, de seguretat i salut en el treball, i en particular:
Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o
conveni col·lectiu, resta obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança
laboral i conveni col·lectiu corresponent.
Quant a les mesures de seguretat i higiene en el treball, l’entitat adoptarà les que
siguin obligades i necessàries en ordre a la major prevenció dels riscos que puguin
afectar a la vida, integritat i salut dels/les treballadors/res.
Caldrà complir amb les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
establertes per la normativa vigent i s’haurà d’acreditar el compliment de les següents
obligacions:
a)L’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva corresponent a
l’activitat contractada i sense oblidar als que puguin afectar a la integritat dels
treballadors.
b)La formació i informació en matèria preventiva als treballadors/res que emprarà
en l’execució del conveni.
c)El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que són necessaris.
d)Per als serveis d’atenció indirecta subcontractats, ha d’exigir a les empreses
subcontractistes, els justificants de les obligacions esmentades i lliurar-los a
SUMAR.
9. En cas d’accidents o perjudicis de qualsevol tipus que afectin els treballadors a
causa de l’exercici de les seves tasques, l’entitat ha de complir allò que disposen les
normes vigents sota la seva responsabilitat, sense que repercuteixi de cap manera a
SUMAR.
10. En cap cas, tant pel que fa a l’alumnat en pràctiques com el de persones en
tasques de voluntariat, no es computarà a efectes de la ràtio de professionals
d’atenció directa o indirecta.
11. Els serveis substitutoris de la llar de neteja, cuina, administració i manteniment, es
proveiran amb personal que no presti serveis d’atenció directa.
12. SUMAR està obligada a aplicar, en la realització de la prestació, mesures
destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de
treball, de conformitat amb el previst en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a
la igualtat efectiva de dones i homes.
3.2 Funcions del personal
3.2.1 De direcció i RHS
Director/a tècnic/a
L’establiment ha de comptar amb una persona responsable de la direcció tècnica amb
capacitació professional, tal com s’estableix al Decret 284/1996, de 23 de juliol, de
regulació del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15
de maig.
El director/a tècnic/a és el/la màxim responsable del funcionament, la planificació,
direcció i supervisió de tots els serveis i activitats del centre de dia, de la seva
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l’organització interna, la coordinació, la realització, el control i l’avaluació de l’atenció
integral que es doni a les persones usuàries.
La seva absència física ha d’estar coberta, en tot moment, per la persona en qui
delegui.
Responsable higienicosanitària
D’acord amb el que s’estableix a l’article 20.4 del Decret 284/96, modificat pel Decret
176/2000 i en qualsevol cas, els serveis de centres de dia han de disposar d’una
persona responsable higienicosanitària amb titulació idònia (metge/essa o diplomat/da
en infermeria) que es responsabilitzi juntament amb la direcció tècnica dels aspectes
detallats en l’esmentat article.
Així mateix haurà de:
-Supervisar i controlar tots els procediments terapèutics aplicables a les persones
usuàries.
-Contribuir amb la direcció de l’establiment a la millora de la qualitat assistencial.
-Proposar les mesures destinades a prevenir el deteriorament físic i psíquic de les
persones ateses i fer-ne el seguiment.
-Contribuir al disseny dels programes de formació continuada del personal del
centre.
3.2.2 Personal d’atenció directa
Es considera personal d’atenció directa: l’auxiliar de gerontologia o equivalent,
l’animador/a sociocultural o educador/a social, el/la fisioterapeuta, el/la treballador/a
social, el/la infermer/a, el/la psicòleg/psicòloga i el/la terapeuta ocupacional.
Tots els professionals d’atenció directa, juntament amb el director o directora
treballaran en equip de forma interdisciplinària les tasques següents:
-Elaboració i seguiment del Pla d’atenció individual de la persona atesa: revisió
anual, seguiment semestral , i sempre que hi hagi variació del seu estat
biopsicosocial.
-Planificació, coordinació, seguiment i l’avaluació de les tasques assistencials.
-Elaboració i revisió periòdica dels protocols assistencials del centre.
-Elaboració, disseny, supervisió i seguiment del programa general d'activitats del
centre.
-Participació en l’elaboració de la memòria anual d'activitats del centre i altres
estudis i treballs, facilitant les dades relatives a l'àmbit de la seva competència.
-Participació en l’ elaboració del pla de formació.
-Col·laboració amb programa de voluntariat del centre.
L’atenció mèdica dels usuaris s’haurà de garantir mitjançant els recursos existents a
la Xarxa de Bàsica de Salut.
3.2.3 Personal d’atenció indirecta
Per oferir els serveis generals (administració, cuina, neteja i manteniment),
l’establiment ha de disposar del personal i protocols necessaris.
Per a la prestació dels serveis, en el cas que siguin de caràcter extern, l’entitat
gestora ha de prioritzar la contractació d’empreses d’inserció social.
Així, també es recomana que quan sigui possible, per les funcions a desenvolupar en
el lloc de treball dels serveis d’atenció indirecta, siguin contractades persones amb
discapacitat.
El personal de cuina ha de comptar amb la formació necessària que li possibiliti unes
pràctiques correctes d’higiene i manipulació dels aliments en la realització de les
seves tasques. A aquests efectes, la direcció tècnica i la persona responsable
higienicosanitària de l’establiment han de garantir el compliment de la normativa
vigent en matèria de manipulació d’aliments.
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3.3 Requeriments mínims obligatoris del personal d’atenció directa
S’ha de garantir la presència física continuada dels auxiliars de geriatria durant les
hores d’obertura del servei, d’acord amb el que s’estableix al Decret 284/1996, de 23
de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials i modificat pel Decret
176/2000, de 15 de maig.
Pel que fa a la resta de professionals d’atenció directa, el còmput anual d’hores de
cadascun s’ha de distribuir amb el correcte aprofitament de les hores assignades,
amb freqüència setmanal i jornades laborals no superiors a 8 hores/dia.
L’atenció mínima del personal d’atenció directa del servei es determina considerant
una ocupació màxima, durant les 12 hores/dia d’obertura del servei, de dilluns a
divendres, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
dependència.
El mínim d’ hores requerit serà el que s’indica en el quadre següent:
GRUP

PROFESSIONAL

GEROCULTOR

Gerocultor
Treballador/a social
Terapeuta ocupacional
Animador/a sociocultural
Psicòleg
Diplomada en infermeria
Fisioterapeuta

PSICOSOCIAL

SANITARI

HORES
SETMANALS
225,00
10,20
10,20
10,20
10,20
15,00
15,00

HORES
ANUALS
11.700,00
469,20
469,20
469,20
469,20
780,00
690,00

**
*
*
*
*
**
*

*Hores any/46 setmanes – mitjana de 40 hores/setmana
**Hores any/52 setmanes
En qualsevol altre supòsit d’ocupació es garantirà la ràtio de gerocultor de 1/8.
La dedicació del/la director/a i el/la RHS serà:
Director Tècnic: 18 hores/setmanals
Pel que fa a la persona responsable de l’organització higienicosanitària les seves
funcions han de recaure en el personal que presta l’atenció sanitària dins de la seva
dedicació. Es preveurà la seva cobertura durant totes les setmanes de l’any.
L’absència física tant del director/a com del Responsable higienicosanitària ha d’estar
coberta, en tot moment, per la persona en qui delegui.
IV. OBLIGACIONS DE SUMAR
SUMAR resta obligat, durant la vigència del conveni, a:
1.Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària
continuïtat, amb els principis ètics, de bona praxis i diligència, garantir una
atenció integral de qualitat, amb confort i seguretat i ajustant-se a les
condicions i a les disposicions legals que li són aplicables.
2.Complir la normativa vigent aplicable pel que fa a la llibertat d’ingrés i la
protecció dels presumptes incapaços.
3.Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries, establerts a la Llei
12/2007 de serveis socials, així com els que reculli la llei orgànica 6/2006, de
19 de juliol, pel que totes les persones tenen dret a ser ateses oralment i per
escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuàries o
consumidors de béns, productes i serveis. Les entitats, empreses i els
establiments oberts al públic a Catalunya, estan subjectes al deure de
disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis.
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4.Contractar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva
responsabilitat civil i d’accidents de les persones usuàries i del personal al seu
servei, per sumes assegurades mínimes de 300.000€ per víctima i de
600.000€ per sinistre.
5.Sol·licitar totes les autoritzacions, registres i catalogacions pertinents per a
l’exercici de les seves activitats que s’hagin de dur a terme i abonar tots
aquells impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat objecte de
contractació.
6.Facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el seguiment del servei, així
com facilitar tota la documentació que sigui requerida.
7.Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.
8.Efectuar un ús diligent dels béns i no limitar-los ni destinar-los a altres finalitats
que les previstes en aquest conveni.
9.Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient en l’execució
d’aquest conveni.
10.Establir els mecanismes d’informació i participació de les persones usuàries o
representants legals. Constituir el Consell de participació del centre com a
òrgan de participació en què hi seran representades les persones usuàries, els
familiars, els treballadors del centre, l’entitat titular de l’establiment,
representants de l’administració local i el director o directora del centre que
ostentarà la presidència.
11.Procurar que els mitjans de comunicació, el disseny dels elements
instrumentals i la implantació dels tràmits procedimentals emprats en
l’execució del conveni estiguin d’acord amb els criteris d’accessibilitat
universal i de disseny per a tothom, termes que són definits en el Reial Decret
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei General
de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.
12.Presentar i/o autoritzar a l’Administració els certificats expedits per la
Tresoreria de la Seguretat Social i per la Delegació d’Hisenda pel que fa al
compliment de les obligacions fiscals i tributàries, el justificant de pagament de
la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la
resta de documentació que li sigui requerida.
13.Lliurar rebuts mensuals, a totes les persones ateses, per l’import total i
desglossat d’acord amb les aportacions econòmiques dels contractes
assistencials. Els imports dels serveis addicionals hauran de presentar-se de
forma clara i desglossada. SUMAR establirà un sistema de control i seguiment
del pagament de les contraprestacions de les persones usuàries.
14.Elaborar i fer la implantació del pla d’emergència del centre. Aquest haurà de
contenir la informació de la Guia per al desenvolupament del Pla d’emergència
contra incendis i d’evacuació en els locals i edificis (Ordre del Ministeri de
l’Interior de 29 de novembre de 1984) i tenir en compte la Llei 4/1997, de 20
de maig, de Protecció Civil de Catalunya.
15.Emprar el català en les relacions amb l’Administració de la Generalitat
derivades de l’execució de l’objecte del conveni, així mateix ha d’emprar el
català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions
de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del
contracte.
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16.Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i presentació del treball
contractat, i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i
la imatge.
17.Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.
18.Complir els requeriments de seguretat i protecció de dades de caràcter
personal especificats a:
19.La normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
20.Quan sigui d’aplicació dins l’àmbit del servei, la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i el Reial Decret 3/2010,
de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit
de l’Administració electrònica.
21.Altra legislació sectorial que en matèria de seguretat pugui ser d’aplicació.
22.Consultar i comunicar qualsevol proposta de canvi que pugui modificar o fer
minvar el funcionament del servei o del centre i, en especial, tot allò que afecti
a les clàusules d’execució d’aquest conveni.
23.Subrogar el personal que està prestant els serveis en el mateix centre que es
posarà a disposició de l’entitat gestora. Aquest personal, així com el personal
que SUMAR contracti, no tindrà cap vincle ni dependència amb la Diputació de
Girona.
V. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL
El centre ha de complir les condicions funcionals establertes en l’art. 18 del Decret
284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials , modificat
pel Decret 176/2000, de 15 de maig i al Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació
dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran.
1. El centre ha de disposar d’un reglament de règim intern, amb el contingut mínim
que estableix l’article 18.3.b) del Decret 284/1996, de 23 de juliol, modificat pel Decret
176/2000, de 15 de maig. Els aspectes regulats en el mateix, en cap cas, poden
contradir els termes del contracte assistencial. En el moment de l’ ingrés de la
persona usuària del servei, es lliurarà una còpia del règim intern, i que, a més, s’ha
d’exposar en un lloc ben visible de l’establiment. El no compliment de les obligacions
que s’adquireixen com a beneficiari del servei, pot comportar la rescissió del contracte
assistencial.
2. El centre haurà de disposar dels protocols establerts a l’article 18.10 del Decret
176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, aplicats
per al propi funcionament, que han de recollir la pràctica diària i real de l’establiment.
A part dels protocols normatius abans esmentats, el centre haurà de disposar també
dels següents protocols:
a)Protocol de neteja que garanteixi la correcta higiene de l’establiment i el seu
parament.
b)Protocol de bugaderia que garanteixi la correcta neteja i el repàs de tota la roba
personal i també de l’aixovar de l’establiment.
c)Protocol d’alimentació que garanteixi una nutrició correcta, que sigui variada i
que inclogui les diferents dietes que poden ser prescrites per ordre mèdica.
d)Protocol d’acompanyament a la mort.
e)Altres protocols addicionals per a l’atenció assistencial.
3. Pel que fa als registres, també haurà de disposar dels establerts a l’article 18.10 del
Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol,
degudament documentats i permanentment actualitzats, i a més el registre de les
persones assistides, on consti el registre d’altes (amb el seu emplaçament) i les
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baixes (aquestes darreres amb data i motiu). En cas de decés en l’establiment, es
farà constar la causa primària i secundària i la signatura del responsable sanitari.
4. Per a cada persona usuària s’ha de confeccionar un programa individual d’atenció
interdisciplinari, basat en els principis de l’atenció centrada en la persona i ajustada a
les seves necessitats globals, explicitat en un dossier en el qual es registraran els
informes, les avaluacions i el programa.
En el moment de l’ ingrés, es farà una valoració completa i l’equip tècnic assignarà
una persona de referència de la seva atenció individualitzada.
L’equip interdisciplinari haurà de reunir-se les vegades que sigui necessari i com a
mínim trimestralment per fer el seguiment del programa d’atenció individual de cada
persona usuària, i anualment per fer la revisió del mateix.
5. S’ha d’elaborar d’un programa d’activitats adreçades a la prevenció, detecció,
tractament i contenció del deteriorament físic, psíquic i social, així com del
manteniment del màxim nivell d’integració social de la persona usuària en el centre,
en el seu entorn, en les relacions personals i familiars i en la relació amb la comunitat.
6. Establir un horari d’informació a la persona usuària, als familiars o persones
obligades per part de la persona responsable de la direcció tècnica i de la
responsable higienicosanitària i d’altres professionals del centre.
7. S’ha de tenir a disposició de les persones usuàries i dels seus familiars els fulls
normalitzats de reclamacions.
8. Formalitzar, amb cadascuna de les persones usuàries, el corresponent contracte
assistencial que reculli el contingut obligatori de les parts. El seu contingut ha de ser,
com a mínim, el que estableix l’article 18.7 del Decret 284/96, de 23 de juliol,
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.
9. Disposar d’un tauler d’anuncis en lloc ben visible i concorregut, tal com disposa
l’article 18.9 del Decret 284/1996 de 23 de juliol, modificat pel Decret 176/2000 de 15
de maig, i a més on s’hi exposin:
a)Reglament de règim intern.
b)Horari d’atenció i/o informació als familiars per part dels/les responsables de les
diferents àrees d’assistència.
c)Horari de visites.
d)Programa anual d’activitats.
e)Drets i deures de les persones usuàries.
Es prestarà el servei de manutenció i menjador, d’acord amb les prescripcions
mèdiques precises, especificades en el protocol d’alimentació. Així mateix, s’ establirà
i publicarà en el lloc adient els menús programats per al mes següent, dividit per
setmanes de manera que les persones usuàries o familiars tinguin coneixement del
menú del dia. La programació haurà de dur el vistiplau del responsable
higienicosanitària.
Sempre que es disposi d’instal·lacions de cuina, no s’utilitzaran els serveis de càtering
ni de línia freda. Per utilitzar aquests serveis s’haurà de sol·licitar el corresponent
permís al o a la responsable de gestió dels centres propis de la DGPS.
VI. EDIFICI I INSTAL·LACIONS
1. SUMAR es farà càrrec del cost de tots els subministraments (l'aigua, l’energia
elèctrica, el gas i el telèfon, etc.) necessaris per a la realització dels serveis, així com
de les despeses de manteniment preventiu i correctiu per mantenir en bon ús i
conservar el nivell de qualitat de les instal·lacions i subsistemes constructius.
2. Assumirà els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i
accidents que puguin afectar a l’edifici, les instal·lacions, els aparells i altres elements,
conseqüència d'un ús inadequat per part de l’entitat gestora , del seu personal o de
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les persones usuàries, i satisfer la indemnització procedent per les pèrdues que es
produeixin.
3. Sol·licitarà autorització prèvia al Departament de Treball, Afers Socials i Família,
per a efectuar reparacions extraordinàries o per a introduir modificacions en les obres
o instal·lacions existents a l'inici de la prestació del servei, les quals restaran en
benefici del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
4. Comunicarà a la DGPS qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació,
lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o del centre.
5. Assumirà els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i
accidents que, eventualment, tinguin lloc, incloent-hi els ocasionats pel personal i per
les persones usuàries durant el desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni.
6. SUMAR està obligat a presentar anualment el certificat del bon estat de la totalitat
de l’inventari inicial del centre.
7. Retornarà en el termini de la vigència del conveni, l'edifici, les instal·lacions, el
material, els aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons l'inventari
realitzat.
ANNEX II- PROTECCIÓ DE DADES
Primer.- Obligacions de SUMAR:
SUMAR s’obliga a:
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites
en el conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a
finalitats diferents.
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en
aquest document que li pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma
legal, n’informarà immediatament a la DDGi.
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts
exigits per l’article 30 del RGPD.
Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat que ha adoptat i que aplicarà a les dades.
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats
pròpies del desenvolupament del Conveni.
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i
per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, així com les dades a comunicar i les
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després
que finalitzi la vigència del conveni.
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar convenientment.
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
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Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la
protecció de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzarles.
Posar a disposició de la DDGi la informació necessària per demostrar que compleix
les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable.
Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i
confidencialitat de les dades. En tot cas implantarà mecanismes per:
•Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
•Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida, en cas d’incident.
•Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o
pseudonimitzades.
•Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
•Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat
de nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els
procediments tècnic-administratius que s'implementaran per garantir la
seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin.
•Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb
indicació del nivell d'accés autoritzat i d'un procediment que permeti registrar
els accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la data i hora d'accés,
el tipus d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
•Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò
que es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet)
de tal manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades
transmeses.
La DDGi vetllarà perquè SUMAR, compleixi les seves obligacions. Per tal de
supervisar el tractament, podrà demanarà a SUMAR la informació que consideri
necessària.
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el
pacte cinquè, les mesures descrites en aquest pacte hauran de ser aplicades pel
tercer adjudicatari de l’encàrrec.
Segon.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts amb
relació al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR
actuarà com a interlocutora amb el Consell serà la senyora Mariona López Ortiz,
Responsable de l’Àrea Jurídica de SUMAR. Així mateix l’interlocutor per part de la
DDGi serà la persona en qui es delegui.
Tercer.- Violacions de seguretat
SUMAR ha d’informar a la DDGi, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la
seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Si no és possible
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de
correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent:
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1.Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2.Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
3.Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les
adoptades per limitar els possibles efectes negatius.
Quart.- Subcontractació.
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes
informàtiques, serveis d’allotjament de dades i altres serveis o recursos
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin
millors garanties i prestacions. La contractació d’aquests serveis s’efectuarà per
compte i sota la responsabilitat de SUMAR.
2. La contractació per part de SUMAR dels serveis indicats en el punt anterior es
comunicarà al Consell per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals
abans de l’inici dels treballs per part del tercer que prestarà el servei. SUMAR
informarà de les dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis
encarregats.
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de
SUMAR. Estarà obligat a complir almenys les obligacions que aquest document
estableix per a SUMAR en matèria de confidencialitat, seguretat i aplicació de les
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els
mateixos termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte
signarà amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i
responsabilitats, així com els procediments i protocols per a verificar-ne el
compliment. Si l’empresa contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions
SUMAR continuarà essent plenament responsable davant la DDGi pel que fa als
perjudicis que es puguin causar.
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats
1. L’atenció a l’exercici dels seus drets per part de les persones afectades
correspondrà exclusivament a la DDGi.
2. Si les persones afectades s’adrecessin a la DDGi per a exercir els seus drets,
SUMAR ho comunicarà a la DDGi per escrit en el termini màxim d’un dia (dies
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades
1. Amb la resolució de la relació contractual SUMAR lliurarà al responsable del
tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin. No
obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que
la DDGi designi per escrit.
2. En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de
tractar les dades. No obstant això, podrà conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat”.
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import 446.869,50 €, a SUMAR,
Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 110/2314/22706 (Gestió integral Centre de dia per a gent
gran Les Bernardes de Salt) del pressupost de l’exercici 2019.
TERCER. Condicionar suspensivament l’acord anterior a la formalització de la
delegació mitjançant la signatura del conveni de col·laboració interadministrativa amb
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
relatiu a l’encomana de la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les
Bernardes de Salt (CN/3906) i a l’existència del crèdit adequat i suficient.
QUART. Sol·licitar la creació del projecte de despesa amb finançament afectat
condicionat a l’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
relatiu a l’encomana de la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les
Bernardes de Salt (CN/3906, exp. 2019/3286)
CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest
conveni, dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció de
qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions que
per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix
l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa
concordant.
SISÈ. Publicar el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de
fer-lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
SETÈ. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona.
VUITÈ. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, SL.”
S’APROVA per unanimitat.
13.

PLE126/000032/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Promoció Econòmica (015): Aprovació inicial de les bases de subvencions
per participar als premis Projecta't: Formació, Mentoria i Tutorització per a
Emprenedors de la demarcació de Girona, anualitat 2019. (Exp. 2019/3456)

“La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció Econòmica - Diplab, té com
a línia d’actuació prioritària la gestió i col·laboració en els projectes relacionats amb el
foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels
municipis del seu àmbit territorial.
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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.
En aquest context la Diputació de Girona ha desenvolupat el Co-Creix, un programa
d’emprenedoria impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica i aprovat pel Ple de la
corporació en la sessió del 19 de juliol de 2016 que té com a objectiu donar suport als
ens locals en temes d’emprenedoria per ajudar les empreses i els emprenedors del
territori a posar en pràctica les seves idees i a potenciar la innovació.
Aquest programa es va incloure com a un dels projectes a desenvolupar en el marc
dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) de la demarcació de
Girona, concretament dins el PECT d’Ecosistema Innovador.
En el DOGC núm. 7606, de 25 d’abril de 2018, es va publicar la Resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril, per la qual se seleccionen els projectes d’especialització
i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu
(PO) FEDER de Catalunya 2014-2020. D’acord amb aquesta resolució, el Programa
Co-Creix, inclòs en el PECT d’Ecosistema Innovador, és un dels beneficiaris per
obtenir cofinançament FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) en el
marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Els premis projecta’t s’emmarquen dins les actuacions definides en el programa CoCreix, i contribueixen a l’impuls i dinamització del teixit emprenedor de la demarcació
així com a la difusió de les iniciatives emprenedores de qualitat.
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 reguladores de subvencions per participar als
premis Projecta’t: Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la
demarcació de Girona, el text de les quals es transcriu a continuació:
“Bases reguladores per participar als premis Projecta’t: Formació, Mentoria i
Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona
Aquests premis es preveuen cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER)
PRESENTACIÓ
La Diputació de Girona convoca, mitjançant el Servei de Promoció Econòmica, la
primera edició dels premis Projecta’t, una iniciativa de suport a l’emprenedoria que
s’emmarca en el Programa Co-Creix i que té com a objectiu principal l’impuls dels
projectes empresarials de la demarcació de Girona, així com la dinamització
econòmica i el foment de l’autoocupació.
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Co-Creix és un programa d’emprenedoria impulsat per l’àrea de Promoció Econòmica
i aprovat pel Ple de la corporació en la sessió del 19 de juliol de 2016 que té com a
objectiu donar suport als ens locals en temes d’emprenedoria per ajudar les empreses
i els emprenedors del territori a posar en pràctica les seves idees i a potenciar la
innovació. Aquest programa es va incloure com un dels projectes a desenvolupar en
el marc dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) de la
demarcació de Girona, concretament dins el PECT d’Ecosistema Innovador.
En el DOGC núm. 7606, de 25 d’abril de 2018, es va publicar la Resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril, per la qual se seleccionen els projectes d’especialització
i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu
(PO) FEDER de Catalunya 2014-2020. D’acord amb aquesta resolució, el Programa
Co-Creix, inclòs en el PECT d’Ecosistema Innovador, és un dels beneficiaris per
obtenir cofinançament FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) en el
marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Els premis projecta’t donen compliment a la prioritat d’inversió “3.4. El suport a la
capacitat de les pimes per créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals,
i per implicar-se en processos d'innovació” i reben el cofinançament del FEDER de la
Unió Europea, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, operació CoCreix.
1.Definició de l’objecte i finalitat
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
participar als premis Projecta’t: Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors,
així com regular el procediment de selecció dels projectes empresarials per part de la
Diputació de Girona.
La finalitat de Projecta’t és impulsar els projectes empresarials de la demarcació de
Girona:
posant a l’abast dels equips emprenedors guanyadors un ventall d’experts que li
oferiran suport i assessorament personalitzat durant sis mesos.
donant visibilitat i reconeixement als projectes empresarials participants.
2.Descripció dels premis Projecta’t
Els premis Projecta’t es dirigeixen a iniciatives empresarials amb una antiguitat
màxima de tres anys, amb domicili fiscal i centre de treball a la demarcació de Girona
i amb un alt potencial de creixement.
Es premiarà un màxim de deu projectes empresarials.
Els premis consisteixen en un acompanyament durant sis mesos, en què els equips
guanyadors rebran:
Suport personalitzat: Al llarg del programa, un tècnic/a en emprenedoria farà
l’acompanyament a l’equip, ajudant-lo a establir els objectius, a detectar les
necessitats i a escollir el mentor més adequat.
Mentoria i tutorització: Experts de la xarxa d’assessors acreditats d’ACCIÓ oferiran
40 hores d’assessorament personalitzat a l’equip per ajudar-lo a desenvolupar
l’estratègia empresarial.
Les fases dels premis Projecta’t són:
1. Fase de detecció
oInicialment s’assignarà un tècnic/a d’emprenedoria a cada empresa, el qual
farà les funcions de tutor al llarg del programa.
oEl primer pas consistirà a efectuar una diagnosi del projecte empresarial, en
la qual es detectaran les necessitats i es marcaran els objectius a assolir.
oSeguidament es buscaran els assessors acreditats d’ACCIÓ necessaris per
donar resposta a les qüestions sorgides en la diagnosi.
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2. Fase d’assessorament
oUna vegada identificats els assessors s’establirà un pla de treball de sis
mesos, amb un mínim d’una reunió setmanal de dues hores.
3. Fase de presentació
oFinalment, en acabar els sis mesos d’assessorament, es farà una jornada de
treball en xarxa (networking) a la qual assistiran tots els participants del
programa i diverses entitats col·laboradores. Aquesta sessió servirà per fer
micropresentacions (elevator pitch) dels projectes seleccionats i per
compartir experiències entre els participants.
3.Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquests premis és el de concurrència competitiva i
convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període
fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà una
prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
4.Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria d’aquests premis les empreses i els treballadors
autònoms amb una antiguitat màxima de tres anys, a comptar de la data de
constitució de l’empresa o d’alta com a autònom, i amb domicili fiscal i centre de
treball a la província de Girona. Així doncs, es poden presentar als premis:
Empreses que s’hagin constituït, com a màxim, tres anys abans de la data en què
finalitzi la presentació de les sol·licituds. Es considerarà com a data de constitució
la que consti a l’escriptura de constitució de la societat o als documents de
constitució.
Treballadors autònoms que hagin estat donats d’alta al règim d’autònoms com a
màxim tres anys abans de la data en què finalitzi la presentació de les sol·licituds.
5.Requisits dels participants
Les empreses i els treballadors autònoms que vulguin participar als premis Projecta’t
han de complir, en el moment de presentar la sol·licitud, les condicions següents:
Estar al corrent de les obligacions tributàries davant de l’Estat i la Generalitat de
Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
No tenir contret cap deure amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya o amb
les seves entitats autònomes.
Complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tal de poder obtenir la
condició de beneficiaris dels premis.
6.Nombre de sol·licituds per participant
Cada sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud.
7.Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals a partir de l’endemà
de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG.
8.Criteris de valoració
De les candidatures presentades es valorarà la trajectòria emprenedora, la capacitat
per generar projectes amb impacte econòmic i social, i la capacitat dels candidats per
constituir o esdevenir un referent d’emprenedoria.
Els criteris per valorar els projectes presentats són:
1.El projecte està emmarcat dins l’estratègia de recerca i innovació per a
l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): 15 PUNTS
1.1.El projecte s’engloba dins dels àmbits sectorials líders de la RIS3CAT.
1.2.El projecte té un component de recerca, creatiu o d’innovació.
1.3.El projecte utilitza alguna de les tecnologies facilitadores transversals.
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2.Projecte empresarial: 40 PUNTS
2.1.Producte o servei: innovador, disruptiu, tradicional, personalitzat, etc.
2.2.Mercat potencial: identificació i escalabilitat.
2.3.Model de negoci: adequació i viabilitat.
2.4.Capacitat per generar projectes amb retorn social.
2.5.Recursos obtinguts (materials i immaterials) per desenvolupar el projecte.
3.Equip emprenedor: 15 PUNTS
3.1.Motivació (social, ocupabilitat, creixement...).
3.2.Dedicació al projecte.
3.3.Formació i experiència.
Els sol·licitants que hagin superat els 35 punts en la primera fase defensaran la seva
candidatura davant un jurat. La presentació es farà presencialment, a les
dependències de la Diputació de Girona, en la data que sigui comunicada a cada
sol·licitant un cop validada la documentació que hagi presentat, d’acord amb el que
estableix l’article 9 d’aquestes bases. Aquesta segona fase tindrà una puntuació
màxima de 30 PUNTS.
La presentació constarà de dues parts: durant la primera, de 3 minuts, els candidats
hauran de defensar i explicar el projecte que presenten, la trajectòria de l’empresa i la
necessitat d’un mentor, i durant la segona, de 5 minuts, hauran de respondre les
preguntes del jurat.
Els projectes hauran d’obtenir una puntuació mínima de 50 punts per poder ser
seleccionats.
9.Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar a la Diputació, en el termini que s’estableixi en la
convocatòria, pel canal electrònic o telemàtic, a través de l’aplicació «Tràmit de
subvencions per a entitats, empresa i ciutadania» (a l’apartat de Promoció
Econòmica) i seguint els passos que figuren en aquesta aplicació de subvencions.
En cas que el dia en què acabi el termini per presentar les sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
Les sol·licituds, emplenades degudament, han d’estar signades digitalment per la
persona que representi legalment l’empresa. Es poden utilitzar els sistemes de
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a
la seu electrònica. La presentació implica la plena acceptació d’aquestes bases.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent:
a)Fotocopia del DNI del representant legal de l’empresa o del treballador
autònom.
b)Fotocòpia de l’escriptura de constitució de l’empresa i de les modificacions
posteriors dels estatuts fundacionals, si s’escau.
c)En cas de ser treballador autònom, cal presentar el duplicat de la resolució d’alta
en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms.
d)Fotocòpia del NIF de l’empresa.
e)Currículum dels membres de l’equip emprenedor, que inclogui:
oLa formació i l’experiència professional (es valorarà l’aportació de
referències externes).
oUna breu descripció de la trajectòria seguida i l’exposició del procés, de
les causes, la manera i els mitjans amb què s’ha orientat o reorientat a
l’emprenedoria.
oUna descripció resumida de projectes emprenedors anteriors i una
exposició de les causes d’èxit o no èxit.
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f)Es podrà presentar qualsevol altra informació que expliqui o justifiqui el
compliment dels factors de mèrits que el jurat ha de valorar d’acord amb les
bases corresponents.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com 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 deu dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
10.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per seleccionar els projectes empresarials
per participar als premis Projecta’t corresponen al Servei de Promoció Econòmica de
la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
a)La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari
establerts en aquestes bases.
b)L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes bases.
c)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 formada com a jurat
dels premis ha d’emetre un informe en què 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 i jurat dels premis, ha de formular la proposta de resolució,
motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament dels premis, així com la relació dels sol·licitants exclosos en què s’indiqui
la causa de l’exclusió.
11.Jurat dels premis
El jurat encarregat de deliberar els guanyadors dels premis es compondrà d’un mínim
de tres persones relacionades amb el món empresarial, la promoció econòmica o el
foment de l’emprenedoria.
El jurat qualificador dels premis estarà integrat pels membres següents:
a)President: el diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona o la persona
en qui delegui.
b)Vocals: la cap del Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona o la
persona en qui delegui.
c)Un tècnic/a del Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.
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d)Com a mínim dos representants tècnics coneixedors de la promoció econòmica
local provinents d’una altra diputació catalana, de la Generalitat, d’una universitat,
d’un espai d’allotjament empresarial o d’un ens similar.
El jurat podrà sol·licitar assessorament tècnic, respecte a les propostes presentades,
a persones de reconegut prestigi professional en la matèria que es tracti, quan així ho
consideri adient.
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant perquè
sigui present en el procés de deliberació del jurat, amb veu però sense vot.
12.Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del president, el qual resoldrà
definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament dels premis Projecta’t.
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la
Diputació de Girona.
La Diputació de Girona garanteix l’absoluta confidencialitat de les empreses que es
presentin al concurs, i només farà públics els noms de les empreses guanyadores.
13.Forma d’acceptació
Una vegada comunicats els premis, si en el termini d’un mes els beneficiaris no
manifesten el contrari, s’entendrà que l’accepten, així com les condicions generals i
específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
14.Protecció de dades
Les dades personals que els sol·licitants dels premis comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de
gestionar els premis i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per la
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació,
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada
es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
La relació de beneficiaris apareixeran en la llista pública prevista en l’article 115.2 del
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de
desembre de 2013.
15.Informació i comunicació
En totes les mesures d’informació i comunicació que dugui a terme el beneficiari, ha
de reconèixer el suport de la Diputació de Girona i del fons FEDER, per això ha de
mostrar: l’emblema de la Unió i una referència a la Unió Europea; així com una
referència al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), així com el
logotip de la Diputació de Girona.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de
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difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació del
premi.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi
al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de
l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la
revocació del premi.
16.Altres obligacions del beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió dels premis.
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 del
premi.
17.Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries
de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment 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 manera directa per previsió legal, en els
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 les regles de conducta seran d’aplicació el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
18.Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquests premis és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.
19.Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
20.Vigència
Aquestes bases regeixen a partir de l’endemà d’haver estat publicades íntegrament
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se
n’acordi la modificació o derogació.
Disposició addicional primera
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs,
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries dels premis regulats en aquestes bases, establert en
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG.”
SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
en el tauler electrònic de la Diputació de Girona, i se’n publicarà una referència en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article
124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d'informació
pública no s’hi formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
TERCER. Facultar àmpliament el President de la Diputació perquè executi aquest
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin
advertir.”
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El president senyor Miquel Noguer comenta que passem al punt tretzè. En aquest
cas, el senyor Frias serà qui farà l’explicació, que és l’aprovació inicial de les bases
de subvencions per participar als premis Projecta’t, formació, mentoria i tutorització
per als emprenedors de la demarcació de Girona per enguany. Senyor Frias.
El diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab senyor Josep Antoni Frias
manifesta que, en el marc del PECT d’innovació, el projecte que va presentar la
Diputació de Girona, que era el CoCreix, hi plantegem una de les primeres línies
d’acció. Són els premis Projecta’t, i en aquest cas doncs està adreçat a empreses de
menys de 3 anys. Parlem de 10 premis. El que proposen les bases és que sigui de
lliure concurrència i bàsicament estem parlant de 40 hores de mentoria amb persones
especialitzades per ajudar a evolucionar a aquestes empreses.
S’APROVA per unanimitat.
14.

PLE126/000036/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Recursos Humans (012): Aprovació de la massa salarial del personal
laboral de la Diputació de Girona i els seus organismes dependents pel
2019. (Exp. 2019/3901)

“La llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local ha modificat la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
afegint un nou article 103 bis. Aquest precepte legal imposa a la Diputació de Girona la
obligació d’aprovar amb caràcter anual la massa salarial del personal laboral de la pròpia
Corporació i de la resta d’organismes dependents i adscrits que quedin inclosos dins de
l’apartat 2n d’aquest article 103 bis. Aquesta informació s’ha de publicar a la seu
electrònica corporativa i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Al mes de març de 2019 el servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès
un informe per aprovar el càlcul de la massa salarial del personal laboral de la Corporació.
Així mateix, durant el primer trimestre del 2019 els diferents organismes dependents de la
Corporació han tramès la seva informació sobre massa salarial prevista pel 2019.
Es fa necessari, però, fer alguns aclariments previs sobre el sistema de càlcul utilitzat per
determinar la massa salarial. En primer lloc, cal dir que la pròpia Llei de pressupostos
generals de l’Estat, aprovats per llei 6/2018 de 3 de juliol, i el Reial Decret-llei 24/2018 de
21 de desembre, estableixen que la massa salarial està integrada per tot el conjunt de
retribucions salarials i extrasalarials del personal laboral, i per les despeses d’acció social
meritades pel personal laboral durant l’any, exceptuant en tot cas, les prestacions i
indemnitzacions de la Seguretat Social, les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social
a càrrec de l’empresa, les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o
acomiadaments i les indemnitzacions o bestretes per despeses que hagi realitzat el
treballador.
Així, la massa salarial del personal laboral s’ha calculat d’acord amb els següents criteris:
En primer lloc, s’han computat les aplicacions pressupostàries relatives a les retribucions
bàsiques i complementàries (incloent els conceptes retributius variables com la
productivitat, les gratificacions per serveis extraordinaris i complements de dedicació
especial).
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Cal dir que dins de les retribucions bàsiques del personal laboral s’inclou el concepte de
triennis, que retribueix l’antiguitat del personal laboral, i que per tant, és un concepte
salarial que pot experimentar una variació natural pel pas del temps durant els propers
exercicis pressupostaris, i aquest efecte no ha de ser tingut en compte per fer la
comparació entre exercicis pressupostaris en termes d’homogeneïtat en quant a
l’antiguitat del personal.
En segon lloc, les aplicacions pressupostàries relatives a la formació i el perfeccionament
del personal, i les ajudes socials de qualsevol índole, s’agrupen a tots els empleats de la
plantilla sense distinció entre personal laboral i funcionari. A més, aquest tipus de despesa
té un caràcter rogat, és a dir, que dependrà de circumstàncies personals i de la pròpia
voluntat dels empleats el fet d’acollir-se a aquest tipus de despesa, de forma que per fer
una aproximació a la realitat s’ha fet un càlcul prorratejat que té en compte el nombre
d’efectius laborals segons la plantilla total de personal laboral i funcionari a la Diputació de
Girona. A partir de la suma dels anteriors conceptes (aplicacions pressupostàries sobre
retribucions bàsiques i complementàries, ajudes socials i formació) obtenim el càlcul de la
massa salarial.
L’òrgan administratiu encarregat d’aprovar la massa salarial del personal laboral de la
Corporació i els seus ens dependents és el Ple. Malgrat que la Llei de Bases de Règim
Local només atribueix amb caràcter explícit al Ple l’aprovació de les retribucions
complementàries del personal funcionari (article 33.1.f), entenem que, per comparació, la
massa salarial del personal laboral també ha de ser aprovada pel Ple, atès que les
retribucions complementàries del personal laboral forma part del contingut obligat de les
Relacions de Llocs de Treball, les quals han de ser aprovades pel Ple. En el mateix sentit
s’expressa l’article 10 del Reglament Orgànic Municipal de la Diputació de Girona.
En base a aquests antecedents i consideracions, la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda, hi dictamina favorablement i eleva al Ple la proposta
d'acord següent:
PRIMER. APROVAR la massa salarial del personal laboral de la corporació i de tots els
organismes dependents que conformen el seu sector públic, en compliment de l’article
103 bis de la Llei de Bases de Règim Local, que és la següent:
ORGANISMES
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Organisme autònom de salut pública DIPSALUT
Organisme autònom Xarxa Local de Municipis XALOC
CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ
Entitat Pública Empresarial SEMEGA
CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
CONSORCI DE LES VIES VERDES
CONSORCI D'ARTS ESCÈNIQUES SALT-GIRONA
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA
SUMAR Empresa d'Acció Social SL
Fundació de la CASA DE CULTURA DE GIRONA
Associació CILMA

MASSA SALARIAL
2019
3.692.170,82

1.618.543,38
2.625.916,80
2.128.911,00
363.019,59
548.028,29
434.679,25
60.000,00
1.318.686,74
8.570.253,00
350.035,60
100.959,34
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Consorci de les Gavarres
TOTAL
*Pressupost prorrogat 2018

177.333,25
21.988.537,06

SEGON. Ordenar la publicació de la massa salarial del sector públic laboral de la
Diputació de Girona a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, en el termini de 20 dies des de la seva aprovació.”

El senyor President pren la paraula i comenta que passaríem al punt catorzè, que és
l’aprovació de la massa salarial del personal laboral de la Diputació i els seus
organismes dependents, el senyor Maluquer té la paraula.
El diputat delegat de Recursos Humans senyor Pere Maluquer manifesta que
bàsicament, com es disposa i com es va informar a la Comissió Informativa en el seu
dia, doncs el departament de Recursos humans, un cop obtinguda la informació de
tots els organismes dependents i marcats els criteris de càlcul, doncs hem fet aquest
informe per aprovar la massa salarial de la Corporació i de tots els seus organismes
dependents. Bàsicament és el que consta aquí i el que sotmetríem aquí per donar
compliment al punt 103 bis de la Llei de bases.
S’APROVA per unanimitat.
15.

PLE126/000041/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Secretaria General (005): Ratificació de la proposta de modificació dels
Estatuts de la Fundació Girona: Universitat i Futur, que passarà a
anomenar-se Fundació Girona Regió del Coneixement. (Exp. 2019/4196)

“Examinada la documentació que presenta el president de la Fundació privada
“Girona Universitat i Futur” segons la qual s’exposa que el Patronat de la Fundació,
en sessió de data 5 d’abril de 2019 va aprovar la modificació dels estatuts de la
Fundació, seguint els criteris i orientacions exposades per la gerència de la Fundació
a l’anterior sessió del Patronat, de data 1 de març de 2018 i en la qual s’exposava la
necessitat de canviar el nom de la Fundació, Girona: Universitat i Futur; pel de
Fundació Girona Regió del Coneixement.
Atès que aquest canvi ve motivat per la necessitat d’adaptació dels fins fundacionals
a l’evolució i canvi operats a la Universitat de Girona, també per la voluntat d’integrar
més activament la resta de membres del Patronat, més enllà de la pròpia Universitat
de Girona.
Atès que segons es va exposar també en aquella sessió del Patronat, cal també
modificar els estatuts per adoptar-los als nous fins fundacionals, en la mesura que els
fins definits en els Estatuts fundacionals venien referits a l’Estudi General, amb la
transformació a Universitat de Girona, els fins s’han d’actualitzar als canvis
experimentats.
Atès que la principal finalitat que s’havia establert en el seu moment era la de
potenciar el conjunt d’estudis universitaris de l’Estudi General de Girona i que haventse consolidat aquesta finalitat, cal adaptar el marc legal de la Fundació a les noves
necessitats detectades i que, precisament amb aquesta intenció es defineixen com a
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finalitat la promoció d’iniciatives regionals de desenvolupament sociocultural i
socioeconòmic, i s’han programat activitats destinades a aquesta finalitat.
Atès que aquesta modificació dels estatuts pretesa comporta canvis en la composició
del Patronat, tant pel que fa al nombre de patrons com la identitat dels mateixos, amb
una proposta de composició del Patronat que estigui format per el/la rector/a de la
Universitat de Girona; el/la president/a de la Diputació de Girona; l’alcalde/essa de
l’Ajuntament de Girona; el/la president/a de la Cambra de Comerç de Girona; el/la
president/a del Consell Social de la Universitat de Girona.
Atès que la modificació estatutària també abastaria la modificació dels càrrecs,
establint-se que els càrrecs de president, vice-president i tresorer seran rotatoris entre
els membres del Patronat, per períodes d’un any, essent la resta vocals.
Atès que, finalment aquestes modificacions esdevenen necessàries per adaptar-les a
la normativa vigent, donat que els Estatuts fundacionals eren de l’any 1991, sense
que s’hagin registrat modificacions, ni adaptacions als canvis legislatius en matèria de
Fundacions que s’han produït en aquests anys, la qual cosa obliga a realitzar una
adaptació general als canvis legislatius, efectuant-se una nova redacció dels mateixos
a fi de complir les exigències normatives previstes.
Atès que, a la mateixa sessió del Patronat del dia 1 de març de 2019 també es va
plantejar el terme la conveniència de manteniment de la Fundació o crear-ne una de
nova, acordant-se per unanimitat dels patrons que la forma més idònia de procedir
seria la d’actualitzar els estatuts de la Fundació, per adequar-los a la normativa vigent
(estan obsolets i en qualsevol cas s’han d’actualitzar) i ampliar l’abast per a atendre la
proposta de Girona, Regió del Coneixement.
Vist l’informe de la Secretaria General, emès de conformitat amb l’article 3.3 c) del
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
D'acord amb els antecedents, la Comissió informativa de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al ple l’adopció de
l’ACORD següent:
Primer. RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació que
passarà a anomenar-se “Fundació Girona, Regió del Coneixement” aprovada pel
Patronat de la fins ara anomenada “Fundació Girona: Universitat i Futur”, amb data 5
d’abril de 2019
Segon. APROVAR l’actualització dels estatuts de la Fundació, d’acord amb les
modificacions exposades en els antecedents d’aquest acord que bàsicament afecten
els articles 1 al 6, 16 al 30, així com la resta dels preceptes que cal adaptar a la
normativa actual reguladora de les fundacions, i segons el contingut que es
reprodueix literalment, a continuació:
“FUNDACIÓ GIRONA REGIÓ DEL CONEIXEMENT
CAPÍTOL I
Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic
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Article 1. Denominació, naturalesa i durada
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i
els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats
d’interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació
GIRONA REGIÓ DEL CONEIXEMENT.
La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.
Article 2. Domicili
El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Girona, Plaça Sant Domènec,
núm. 9, podent traslladar-se a un altre domicili per acord del Patronat.
Article 3. Àmbit d’actuació
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a les comarques de Girona, i
a la resta de Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat
espanyol així com a escala internacional.
Article 4. Règim jurídic
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i
d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la
inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les
disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels
acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.
CAPÍTOL II
Finalitats fundacionals i activitats
Article 5. Finalitats fundacionals
La finalitat de la fundació és la promoció d’iniciatives regionals de transferència del
coneixement, d’innovació i de desenvolupament sociocultural i socioeconòmic. La
Fundació podrà realitzar qualsevol tipus d’activitat que serveixi a aquestes, i que es
relacionaran més endavant.
Article 6. Activitats
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que
el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats,
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les
activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:
a) Promoure les relacions entre les institucions públiques i privades amb la
Universitat,
i concertar compromisos de col·laboració.
b) Impulsar polítiques regionals de societat del coneixement i acompanyar els agents
implicats en el territori cap a objectius comuns.
c) Promoure instruments per a facilitar als agents productors de coneixement i als
agents receptors de coneixement l’accés a finançament competitiu.
d) Promoure la innovació tecnològica i la digitalització de la Universitat, del sector
sociocultural i del sector socioeconòmic.
e) Contribuir al finançament de les Càtedres i dels Campus Sectorials de la
Universitat de Girona
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f) Recollir i analitzar les magnituds i les dades de R+D+I a nivell regional que permeti
avaluar els resultats i fer polítiques pròpies.
g) Instituir i dotar beques, ajuts i subvencions per a la realització dels fins esmentats.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les
normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos
o llicències pertinents.
Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al
compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.
La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions
i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.
Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris
Serà beneficiari principal de la Fundació la Universitat de Girona.
CAPÍTOL III
Règim econòmic
Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El
patrimoni està integrat:
a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació
amb la finalitat d’incrementar la dotació, i
c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al
patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
Article 10. Actes de disposició
.1.
Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de
les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i
respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte
obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el
millorament d’altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.
10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o
parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de
disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què
faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe
subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de
disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la
destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar
sempre dins de les finalitats de la fundació.
10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen
directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El
Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la
informació adequada per prendre la decisió responsablement.
10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició,
gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
a) si el donant ho ha exigit expressament,
b) si ho estableix una disposició estatutària
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c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques
o s’han adquirit amb fons públics.
10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que
aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions
convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
10.6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que
constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o
altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot
favorable del Patronat amb la majoria de dos terços i el compliment dels
requisits legalment previstos.
10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una
declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total
de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte
d’interessos amb la fundació.
Article 11. Règim comptable
11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes
anuals.
11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes
anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic,
de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les
disposicions que en cada cas siguin aplicables.
L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre.
11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a) el balanç de situació,
b) el compte de resultats,
c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació
continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les
actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar
el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els
recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les
societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de
participació.
11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels
actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la
memòria dels comptes anuals.
11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament
de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista
legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini
de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
11.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres
temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de
compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre,
de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.
11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen
les circumstàncies legalment previstes.
Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els
comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la
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demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància
excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de
convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de dos mesos a comptar de la
petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de
comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop
convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons
interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix
el Codi civil de Catalunya.
Article 12. Recursos anuals
Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:
a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin
d’incorporar-se al patrimoni fundacional.
Article 13. Aplicació obligatòria
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta
per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de
destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons
propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha
de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució
dels fins fundacionals.
L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats
fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici
del següent al de l’acreditació comptable.
Article 14. Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats,
sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no
poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.
Article 15. Participació en societats
La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització
prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes
socials.
La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i
tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o
indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats
ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.
CAPÍTOL IV
Organització i funcionament
Article 16. El Patronat
El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i
gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels
fins fundacionals.
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Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre
El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i
constituït per cinc membres.
Seran membres del Patronat el Rector/a de la Universitat de Girona i el President/a
del Consell Social en representació de la Universitat de Girona; el President/a de la
Diputació de Girona, en representació del territori; l’Alcalde/ssa de Girona; el
President/a de la Cambra de Comerç de Girona, en representació de les empreses
del territori.
Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera
estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les
regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan
competent.
Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec
Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel
Patronat amb la majoria exigida a l’article 26 .
Els patrons exerceixen els seus càrrecs pel termini que duri el mandat en la institució
que representen en el Patronat, i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual
durada.
Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van
ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona
substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró
substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta
dels membres.
Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament
el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.
Article 19. Gratuïtat
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser
reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys
que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
Article 20. Facultats i delegació de funcions
Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en
general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més
excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.
El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la
legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb
caràcter exclusiu les facultats següents:
a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes
anuals.
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un
valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la
venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de
cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte
corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
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f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una
declaració responsable.
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del
Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de
conformitat amb la legislació vigent.
Article 21. Règim de convocatòria
21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l’any, i
obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar
els comptes anuals de l’exercici anterior.
S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu
president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon
funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part
dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies
següents a la sol·licitud.
21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència,
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels
patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la
reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions
i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president.
En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin
participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions
correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que
s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
21.3. La reunió s’ha de convocar almenys amb deu dies d’antelació respecte de la
data prevista perquè tingui lloc.
Article 22. Càrrecs
El Patronat nomenarà un president o presidenta. També podrà nomenar un secretari
o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap
d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals. La distribució dels càrrecs de
President/a, Vicepresident/a i Tresorer/a serà de forma rotativa entre les persones
que conformen el Patronat, i pel període d’un any, restant els altres dos com a vocals.
El Patronat podrà nomenar un Director, per portar a terme les funcions executives
sota les indicacions del Patronat.
Article 23. El president o presidenta
El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:
a) Representar institucionalment la Fundació.
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les
sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin
expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa
aplicable.
Article 24. El secretari o secretària
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El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén
les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del
president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.
Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen
aquests estatuts. Podrà intervenir en les reunions amb veu, però sense vot, i té el
deure d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l’òrgan.
Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords
El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la
reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un
dels patrons i en segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part
dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat
hauran d’assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot
respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una
institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles
d’organització de la mateixa institució.
Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents,
presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del
president/a.
El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del
Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.
El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les
persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb
veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.
Article 26. Majoria qualificada
Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat / dels
patrons assistents per a l’adopció dels següents acords:
a) Modificació dels estatuts
b) Escissió o fusió
c) Modificació de les finalitats
d) altres que es vulguin establir
Article 27. De les actes
De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure
la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes
tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords
adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del
president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la
sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen
força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els
estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta.
Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat
aprovades pel Patronat.
Article 28. Conflicte d’interessos
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1. Els membres del Patronat no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció
d'acords en els assumptes en què tingui un conflicte d'interessos amb la persona
jurídica.
2. Els membres dels òrgans de govern de les persones jurídiques han de comunicar a
l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona
jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre
un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de
proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la
deliberació i la votació.
3. S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte
d'interessos, l'interès de les persones següents:
a) En cas que es tracti d’una persona física, el del cònjuge, el d’altres persones amb
qui hom estigui especialment vinculat per lligams d’afectivitat, el dels seus parents en
línia recta i, en línia col·lateral, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat; i el de
les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d’administració o amb les
quals hom constitueixi, directament o per mitjà d’una persona interposada, una unitat
de
decisió,
d’acord
amb
la
legislació
mercantil.
b) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o
apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de
decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
Article 29. Cessament
1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el
cas de les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
e) Renúncia notificada al Patronat.
f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la
Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes
per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan
s'inscriu en el Registre de Fundacions.
CAPÍTOL V
Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions
Article 30. El director o directora general
El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva
de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació
laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament
les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents
de les pròpies del càrrec de patró.
El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la
naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.
Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l
convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.
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CAPÍTOL VI
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26
d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot
modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la
Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.
Article 32. Causes de dissolució
La Fundació es dissoldrà per les causes següents:
a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi
acordat una pròrroga.
b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat
d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la
modificació.
c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència
ferma.
d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni
Es proposen dues possibilitats:
1) El Patronat elegirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d’acord amb
un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels
actius i passius/ o cessió global. En aquest punt, caldrà explicitar en els estatuts un
dels dos sistemes de liquidació aplicables.
2) El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà per
un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels
actius i passius i cessió global i, a aquests efectes, caldrà explicitar en els estatuts els
dos sistemes de liquidació i que correspondrà al Patronat optar per l’un o l’altre en el
moment de realitzar la liquidació.
Sistemes de liquidació aplicables:
A) Liquidació dels actius i passius
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de
conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el
Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el
Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
El patrimoni romanent s'ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de
lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot
cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del
mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel
Protectorat abans no s'executi.
B) Cessió global
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de
conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel
Protectorat.
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2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a
terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació.
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els
termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s'ha
d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb
finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les
entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge
d’acord amb la legislació fiscal vigent.
3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els
passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat
2.”
Tercer. FER CONSTAR que la present ratificació d’estatuts s’adopta a reserva d’allò
que ulteriorment acordi la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat, d’acord amb allò establert a l’article 335.1
de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil en matèria de persones
jurídiques, i segons el procediment que segueixi la Fundació per a l’aprovació
definitiva d’aquesta modificació d’estatuts.
Quart. PUBLICAR el present acord a la seu electrònica de la Diputació de Girona, de
conformitat amb l’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè. NOTIFICAR el present acord a la Fundació Girona Regió del Coneixement,
plaça Sant Domènech, núm. 3, de Girona.
Sisè. DELEGAR a favor de la Presidència l’aprovació d’aquells actes que
eventualment, s’adoptin amb motiu de les adaptacions o de les modificacions
puntuals dels present estatuts, en el cas que la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques de la Generalitat formuli observacions al respecte, segons els termes
expressats en el punt tercer del present acord; així com FACULTAR a la pròpia
Presidència per a la subscripció d’aquells actes o la signatura dels documents que
siguin necessaris per a l’execució del present acord.”
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que hi ha una ratificació
en el punt quinzè, de la proposta de modificació dels estatuts de la Fundació Girona:
Universitat i Futur, que passarà a anomenar-se Fundació Girona, Regió del
Coneixement. Senyora Planas.
La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas intervé i manifesta que el
Patronat de la Fundació Girona: Universitat i Futur, en la sessió del 5 d’abril de 2019,
el que va fer és aprovar una modificació dels estatuts de la Fundació en el qual
exposava la necessitat de canviar el nom de la Fundació «Girona, Universitat i Futur»
pel de la Fundació Girona, Regió i Coneixement, i aquest canvi era motivat per la
necessitat d’adaptació dels fins fundacionals i l’evolució del canvi operats a la
Universitat de Girona, i també de la voluntat d’integrar més activament la resta de
membres que formen part del patronat més enllà de la pròpia Universitat. Cal també,
per tant, modificar els estatuts per adaptar-los a aquests fins fundacionals, atès que la
principal finalitat que s’havia establert en el seu moment, quan es va crear aquesta
fundació, era la de potenciar el conjunt de tots els estudis universitaris de l’estudi
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general de Girona i, tot i haver consolidat aquesta finalitat, ara cal adaptar en el marc
legal la fundació a noves necessitats que s’han detectat, i precisament amb aquesta
intenció es defineixen com una finalitat la promoció d’iniciatives regionals del
desenvolupament sociocultural i socioeconòmic, i s’han programat activitats
destinades a aquesta finalitat. Per tant, el punt que avui portem és ratificar aquesta
proposta de modificació dels estatuts de la Fundació.
S’APROVA per unanimitat.
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
16.

PLE126/000025/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi
Ambient (014): Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de
l'associació d'ens locals "Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient
de les comarques gironines". Exp. 2019/3588.

“El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part la
Diputació de Girona, ha comunicat que la seva Assemblea Extraordinària ha aprovat,
en data 14 de març de 2019, un acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb
efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, i sol·licita que
l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus
membres, per a la seva ratificació.
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés
de racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els organismes que
formen part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis de
sostenibilitat financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local de 2013, el CILMA va quedar adscrit al sector públic de la Diputació de Girona,
ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit així el control financer i la
supervisió última de la seva activitat.
Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la Diputació
de Girona, s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la figura jurídica
del CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de municipis per a la
prestació de serveis destinats als ens locals.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 38) preveuen que la dissolució l’ha d’acordar
l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi, i que l’acord requerirà
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres, i haurà de ser
ratificat pel Ple de cadascun dels ens locals.
L’article 15 del Decret 110/1996 preveu, per al supòsit de dissolució, que cal seguir
els mateixos tràmits que per a la creació, és a dir, aprovació d’un acord per majoria
absoluta de tots els ens locals que en són membres.
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient.
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'ACORD següent:
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Primer.- Ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals “Consell
d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb efectes
econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva
Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019.
Segon.- Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de
dissolució pel que fa al destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del
CILMA:
• El patrimoni propietat del CILMA a la data de liquidació revertirà a la Diputació
de Girona, i passarà a integrar-se en l’inventari general de béns de la mateixa.
• El romanent econòmic que resulti de la liquidació es lliurarà directament als
membres que hagin acordat la dissolució, en proporció a les aportacions
efectuades a l’associació, sense perjudici que si a la data de liquidació
acordada no s’han executat tots els pagaments i cobraments es puguin
subrogar per la Diputació de Girona per procedir posteriorment al repartiment
anteriorment indicat.
• Pel que fa al personal, la Diputació de Girona es subrogarà en tots els drets i
obligacions del CILMA, d’acord amb la normativa general d’aplicació.
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
• Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord de
dissolució i liquidació, una vegada es compti amb els acords de ratificació de
tots els ens associats.
• Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General
d'Administració Local, als efectes de constància en el Registre
d'organitzacions associatives d'ens locals.
Quart.- No efectuar el nomenament de representants d’aquesta Diputació al CILMA
un cop es renovi la corporació en les properes eleccions locals, atesa la proximitat de
la data efectiva de la seva dissolució.
Cinquè.- Nomenar la Sra. Núria Josa i Arbonès o persona en qui delegui com a
representant de la Intervenció de la Diputació de Girona a la Comissió Liquidadora
per dur a terme les funcions a què fa referència l’article 39 dels Estatuts del CILMA, la
qual té la següent composició:
• Sergi Mir i Miquel, President
• Joaquim Roca i Ventura, Vicepresident 1r
• Sandra Bartomeus i Vicens, Vicepresidenta 2a
• Un representant de la Intervenció de la Diputació de Girona
Sisè.- Facultar al President del la Diputació de Girona, expressament i tant
àmpliament com sigui necessari, per a la formalització i signatura de qualsevol
document que sigui necessari per a l’execució dels presents acords i fins la dissolució
definitiva de l’associació i subrogació dels drets i deures d’aquesta per part de la
Diputació de Girona.”
El president senyor Miquel Noguer manifesta que passaríem a la Comissió de Territori
i Sostenibilitat i el primer punt, i setzè de l’ordre del dia seria la ratificació de l’acord de
dissolució i liquidació de l’Associació d’Ens Locals, Consell d’Iniciatives Locals per al
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Medi Ambient de les comarques gironines: el CILMA. Ens explicarà el punt el senyor
Costabella però jo vull aprofitar, que el senyor Sergi Mir, que avui ens acompanya, i
com a president sortint de l’associació, doncs que té a bé estar aquí en aquesta
sessió plenària, o sigui que benvingut i moltes gràcies. Senyor Costabella.
El diputat delegat de Medi Ambient senyor Lluís Costabella pren la paraula i comenta
que, segons es va aprovar a l’assemblea del CILMA el passat 14 de març, la
liquidació i dissolució de l’entitat que, amb motiu de diferents informes de la
intervenció, es va arribar a la conclusió que la figura jurídica del CILMA no era
l’adequada per les funcions que fa i, per tant, l’assemblea del CILMA va aprovar la
seva dissolució i va demanar a la Diputació de Girona que es subrogués amb els
drets i obligacions respecte del seu personal i patrimoni. Per tant, el que fem avui és
ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’Associació d’Ens Locals, Consell
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines, CILMA, amb
efectes econòmics i administratius del 30 de desembre de 2019, aprovat en
l’assemblea extraordinària del passat 14 de març.
S’APROVA per unanimitat.
17.

PLE126/000026/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi
Ambient (014): Aprovació del reglament de constitució del nou Consell
d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines. (Exp.
2019/3593)

“El CILMA es va crear el 1999 com una associació de municipis, amb l’objectiu
principal de ser un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament
sostenible dels municipis i les comarques gironines, emprendre iniciatives en un marc
d’eficiència i qualitat, implicar-se en la mobilització de recursos i assumir un paper
actiu en la gestió de programes europeus.
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés
de racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els organismes que
formen part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis de
sostenibilitat financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local de 2013, el CILMA va quedar adscrit al sector públic de la Diputació de Girona,
ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit així el control financer i la
supervisió última de la seva activitat.
Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la Diputació
de Girona, s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la figura jurídica
del CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de municipis per a la
prestació de serveis destinats als ens locals.
Per altra banda, la llei municipal i de règim local de Catalunya preveu que les
diputacions puguin establir òrgans de consulta per desenvolupar les seves funcions i
aquestes són, entre altres, l’assistència i cooperació amb els municipis.
Es considera que la funció que ha fet el CILMA fins ara pot ser realitzada amb igual
eficiència i garanties amb una altra configuració. Es considera, atesa l’estreta
vinculació del CILMA amb la Diputació de Girona, que li aporta més del 80% del seu
pressupost i hi manté un alt grau de col·laboració, que els objectius principals del
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CILMA es poden complir a través de l’actuació dels serveis de Medi Ambient de la
Diputació, obrint no obstant a ajuntaments i consells comarcals de la demarcació la
possibilitat de seguir contribuint a l’establiment de les línies d’actuació en aquest
àmbit, a través de la creació d’un òrgan consultiu i assessor a través del qual es
puguin formular propostes i iniciatives i es puguin impulsar les polítiques públiques
que s’hagin de dur a terme en l’àmbit de la sostenibilitat.
Amb aquest objectiu es planteja crear un òrgan sense personalitat jurídica de
participació, consulta i suport als ens locals de comarques gironines amb les funcions
anàlogues a les que desenvolupa l’associació d’ens locals CILMA fins el 31 de
desembre de 2019.
Atès que es tracta d’un reglament d’organització interna i funcionament de la diputació
que no té impacte en l’activitat econòmica ni imposa obligacions a tercers, s’omet la
consulta pública regulada a l’apartat primer de l’article 133 de la llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediments administratiu comú de les administracions públiques.
La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat fa la funció de la comissió d’estudi
prevista en l’article 62 del ROAS.
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient.
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'ACORD següent:
PRIMER.- Aprovar la creació del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de
les comarques gironines i aprovar inicialment el seu Reglament com a òrgan consultiu
i de participació de la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en
matèria de medi ambient i sostenibilitat sense personalitat jurídica pròpia, per tal que
els actuals socis del CILMA, o altres ens locals de la demarcació, puguin participar i
col·laborar en la definició de les polítiques ambientals competència de la Diputació, el
qual es transcriu a continuació:
“REGLAMENT DEL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE
LES COMARQUES GIRONINES.
PREÀMBUL.
El CILMA es va crear el 1999 com una associació de municipis, amb l’objectiu
principal de ser un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament
sostenible dels municipis i les comarques gironines, emprendre iniciatives en un marc
d’eficiència i qualitat, implicar-se en la mobilització de recursos i assumir un paper
actiu en la gestió de programes europeus.
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés
de racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els organismes que
formen part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis de
sostenibilitat financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local de 2013, el CILMA va quedar adscrit al sector públic de la Diputació de Girona,
ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit així el control financer i la
supervisió última de la seva activitat.
Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la Diputació
de Girona, s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la figura jurídica
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del CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de municipis per a la
prestació de serveis destinats als ens locals.
Tot això porta a la necessitat d’afrontar la situació, i a considerar que la funció que fa
el CILMA pot ser realitzada amb igual eficiència i garanties amb una altra
configuració. Es considera, atesa l’estreta vinculació del CILMA amb la Diputació de
Girona, que li aporta més del 80% del seu pressupost i hi manté un alt grau de
col·laboració, que els objectius principals del CILMA es poden complir a través de
l’actuació dels serveis de Medi Ambient de la Diputació, obrint no obstant a
ajuntaments i consells comarcals de la demarcació la possibilitat de seguir contribuint
a l’establiment de les línies d’actuació en aquest àmbit, a través de la creació d’un
òrgan consultiu i assessor a través del qual es puguin formular propostes i iniciatives i
es puguin impulsar les polítiques públiques que s’hagin de dur a terme en l’àmbit de la
sostenibilitat. Això requereix, per tant, l’aprovació d’un reglament de constitució i
funcionament del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de Comarques
Gironines com a òrgan de participació de la Diputació de Girona sense personalitat
jurídica pròpia, que faci les funcions que ha fet el CILMA fins a la seva dissolució.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa i finalitat
Es constitueix el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques
gironines (CILMA), com a òrgan sense personalitat jurídica per a facilitar i potenciar la
consulta i la participació dels ens locals de la demarcació de Girona en les polítiques
de sostenibilitat de la Diputació de Girona, amb les funcions, composició i
funcionament previstos en aquest Reglament.
El CILMA s’adscriu orgànicament al Servei de Medi Ambient de la Diputació de
Girona.
Article 2. Objectius
Els objectius del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques
gironines són:
a) Constituir un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament
sostenible dels municipis de les comarques gironines, així com també per a la
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la UNESCO.
b) Fomentar la integració dels aspectes ambientals a les polítiques de
desenvolupament territorial, social i econòmic dels municipis.
c) Difondre de forma àmplia informació actualitzada de casos concrets i exercicis de
bones pràctiques de desenvolupament de la sostenibilitat.
d) Oferir als responsables polítics i tècnics de les administracions locals, models,
mètodes i tècniques de bones pràctiques de desenvolupament sostenible.
e) Promoure i potenciar accions conjuntes amb altres xarxes que treballen en el camp
de la sostenibilitat.
f) Promoure la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el
compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
g) Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre els ens locals, el món
acadèmic i la societat civil en l'àmbit del desenvolupament sostenible.
Article 3. Membres
3.1. Formen part del CILMA el diputat o diputada responsable de l’àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Girona, i dos diputats/des lliurement designats per la
presidència de la Diputació.
3.2. Poden ser membres del CILMA tots els municipis, entitats municipals
descentralitzades i Consells Comarcals de la demarcació de Girona que lliure i
voluntàriament vulguin adherir-s’hi.
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3.3. No podran adquirir la condició de membres els organismes autònoms, les
societats mercantils, els consorcis i altres formes de gestió dels ens locals i els altres
ens dependents o vinculats.
3.4. Cada membre podrà designar un representant i un substitut per a que assisteixin
a les reunions del Consell.
3.5. La representació en el si del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de
comarques gironines no és nominal, sinó per institució.
Article 4. Admissió de membres del Consell
Per entrar a formar part del Consell, tot aspirant, per acord del Ple, adoptat per
majoria absoluta, haurà de cursar la corresponent petició i obtenir de la Diputació de
Girona el pertinent acord d’admissió, la qual resoldrà havent escoltat el plenari del
Consell.
Article 5. Exclusió de membres del Consell
La condició de membre del Consell es perdrà per decisió del mateix membre, presa
per acord del Ple respectiu, cosa que haurà de comunicar al Consell.
CAPÍTOL II.- ÒRGANS I FUNCIONS
Article 6. Òrgans del CILMA
6.1. Els òrgans del CILMA són:
El Plenari
La Comissió Permanent
La Presidència i la Vicepresidència
6.2. També formen part de l’organització del CILMA els grups de treball que es
constitueixin.
Article 7 El Plenari
7.1. El Plenari del CILMA és el màxim òrgan de participació i decisió.
7.2. El Plenari està constituït pels representants de la Diputació de Girona i de tots els
ens locals que són membres del Consell
7.3. El Cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona assisteix a les
reunions del Plenari, amb veu però sense vot.
7.4. El mandat dels membres del Plenari coincideix amb el mandat que exerceixen
com a membres electes de les seves respectives corporacions. Quan cessin en el
càrrec municipal o comarcal cessaran com a membres del plenari de manera
automàtica, si bé podran ser reelegits.
Article 8. Funcions del Plenari
Les funcions del plenari són les següents:
Definir les línies generals d’actuació del CILMA, dins dels objectius que preveu aquest
Reglament
-Establir les normes internes de funcionament del CILMA.
-Fer proposta de designació de president o presidenta del CILMA a la Diputació
de Girona.
-Conèixer les sol·licituds presentades per ésser membre, així com les baixes de
membres.
-Designar i separar els membres de la Comissió Permanent representants de les
comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 9.
-Conèixer la creació de grups de treball constituïts per tractar temes específics.
-Valorar i debatre la gestió de la Comissió Permanent, i, si escau, aprovar-la.
-Establir el programa d’actuació anual, i fer les propostes corresponents a la
Diputació de Girona per a la seva execució.
-Aprovar la memòria d’activitats elaborada per la Comissió Permanent.
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-Proposar al Ple de la Diputació de Girona la modificació del present Reglament,
d’acord amb el procediment establert.
-Proposar a la Diputació de Girona la dissolució del Consell.
Article 9 La Comissió Permanent
9.1. La Comissió Permanent és l’òrgan de gestió del CILMA
9.2. La Comissió Permanent és presidida pel president o la presidenta del CILMA, i
per un màxim de 9 vocals, elegits pel Plenari del Consell d'entre els seus membres,
d'acord amb les regles següents:
a) Tres representants de la Diputació de Girona.
b) Tres en representació dels consells comarcals.
c) Un en representació dels ajuntaments amb una població de menys de 500
habitants.
d) Un en representació dels ajuntaments amb una població d’entre 500 i
10.000 habitants.
e) Un en representació dels ajuntaments amb una població de més de 10.000
habitants.
9.3. Els membres de la Comissió Permanent els escull cada part per majoria simple
entre els seus membres. En cas d’empat, es fa una nova votació entre els més votats.
9.4. El Cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona assisteix a les
reunions de la Comissió Permanent, amb veu però sense vot.
9.5. Els membres de la Comissió Permanent, designats pel Plenari a proposta de
cada part, exerciran llur càrrec des del moment de la seva elecció i fins a l'acabament
del mandat com a membres electes de la seva Corporació, sense perjudici que
puguin ser reelegits.
9.6. El cessament dels càrrecs, abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu
mandat, pot esdevenir-se per:
a) Acord del Plenari a proposta, en qualsevol moment, de la majoria absoluta
dels ens del grup al qual representa.
b) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s'exposin els
motius.
c) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
d) Baixa com a membre del Consell.
e) Pèrdua de la condició de membre elegit de l'entitat associada.
9.7. Les vacants que es produeixin en la Comissió Permanent, s'han de cobrir en la
primera reunió del Plenari. Mentrestant, la Comissió Permanent podrà nomenar un
altre membre del Consell per ocupar provisionalment el càrrec vacant.
9.8. Podran assistir a les reunions de la Comissió Permanent, quan es consideri
convenient segons els temes a tractar, persones expertes, funcionaris, tècnics,
representants d’entitats o associacions, o altres, amb veu i sense vot.
Article 10. Facultats de la Comissió Permanent
La Comissió Permanent té les facultats següents:
-Executar els acords del Plenari, d’acord amb les seves normes i instruccions.
-Preparar els assumptes de l’ordre del dia del Plenari.
-Proposar a la Presidència la convocatòria de les reunions del Plenari i vetllar pel
compliment dels acords que s'hi adoptin.
-Presentar al plenari la memòria d’activitats anual i els informes de gestió.
-Proposar al plenari el programa d’actuació anual.
-Crear els grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera
més eficient i eficaç els fins del Consell.

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

128

-Nomenar els vocals de la Comissió Permanent que s'hagin d'encarregar de cada
grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
-Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagi previst el present reglament i
donar-ne compte en la primera reunió del Plenari.
-Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre
òrgan del Consell o que li hagi estat delegada expressament.
Article 11. La Presidència
El president o la presidenta és nomenat/da per resolució del president de la Diputació
de Girona d’entre els membres del CILMA, a proposta del Plenari del Consell.
Article 12. Funcions de la Presidència
Són pròpies del president o de la presidenta les funcions següents:
a) Exercir la màxima representació del CILMA
b) Convocar i presidir les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent
c) Ordenar l’execució dels acords del Plenari i de la Comissió Permanent
d) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat
e) Totes aquelles funcions que li siguin expressament delegades pel Plenari o la
Comissió Permanent
Article 13. La Vicepresidència
13.1. Les persones titulars de les vicepresidències, primera i segona, els proposarà,
de forma successiva, la Comissió Permanent d’entre els seus membres i els
nomenarà el President de la Diputació de Girona.
13.2. Els Vicepresidents o Vicepresidentes substituiran el/la President/a en cas de
vacant, absència o malaltia. També exerciran les funcions que els delegui la
Presidència.
Article 14. Els grups de treball
Es podran crear grups de treball per a temes específics, en funció de les línies
d’actuació i/o les prioritats que estableixi el CILMA. Els grups de treball estaran
formats per membres del CILMA i, si així ho aprova la Comissió Permanent, per
persones proposades per aquesta com a especialistes en els diferents temes.
Article 15. Suport del Servei de Medi Ambient
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona dóna suport tècnic i material al
CILMA amb els seus propis mitjans, exercirà les tasques necessàries per a la
implementació dels acords i informarà la Comissió Permanent i el Plenari quan se li
sol·liciti.
CAPÍTOL III.- RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 16. Sessions del Plenari
16.1. El Plenari es reunirà dues vegades l’any en sessió ordinària i, en sessió
extraordinària sempre que la Presidència ho consideri necessari, a iniciativa pròpia o
a sol·licitud de la Comissió Permanent, o ho sol·liciti la quarta part dels seus
membres.
16.2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una antelació de
quinze dies, anirà acompanyada de l’ordre del dia i, si escau, de la documentació
pertinent. Per a la sessió extraordinària l’antelació mínima serà de quaranta-vuit
hores.
Article 17. Sessions de la Comissió Permanent
17.1. La Comissió Permanent s’haurà de reunir tres vegades l’any, com a mínim. Amb
caràcter extraordinari, quan ho disposi la presidència, per iniciativa pròpia o de tres
dels seus membres.
17.2 La convocatòria s’haurà de fer amb vuit dies d’antelació, exceptuant els casos
d’urgència que a judici de la presidència siguin justificats.
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Article 18. Constitució
18.1. El Plenari queda vàlidament constituït amb l’assistència, com a mínim, d’un terç
dels seus membres, en primera convocatòria, i en segona convocatòria, vint minuts
més tard, amb l’assistència de deu membres com a mínim.
18.2 Els representants al Plenari podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a
cada sessió; la delegació es podrà fer en un altre membre del Plenari o en una
tercera persona; cap membre no podrà rebre més de cinc delegacions.
18.3. La Comissió Permanent quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència d’un
terç dels seus membres.
18.4. Per a la vàlida constitució tant del Plenari com de la Comissió Permanent caldrà
sempre l’assistència dels titulars de la presidència i la secretaria, o de qui, en cada
cas, els substitueixi.
Article 19. Adopció d’acords
Els acords, tant al Plenari com a la Comissió Permanent, s’adoptaran per majoria dels
assistents. S’haurà de fer el possible per a què la presa de decisions es realitzi per
consens.
Article 20. La funció de secretaria i les actes
20.1. El CILMA tindrà una Secretaria, el titular de la qual el nomenarà el president de
la Diputació de Girona d’entre funcionaris que tinguin aquesta funció en la Diputació
de Girona o ens dependents.
20.2. El secretari o secretària assistirà, amb veu i sense vot, a les reunions del Plenari
i la Comissió Permanent i n’aixecarà acta. Vetllarà per la legalitat de les actuacions,
estendrà els certificats corresponents, i garantirà que es respectin els procediments i
regles de constitució i adopció d’acords.
20.3. Les actes del Plenari, redactades pel secretari o secretària, hauran de ser
aprovades, dins el termini de quinze dies, pel President i per dos interventors
designats a l’efecte pel propi plenari, i seguidament serà comunicada a tots els ens
locals membres del CILMA. Les actes de la Comissió Permanent seran sotmeses per
a la seva aprovació a l’inici de la sessió següent.
Article 21. Indemnitzacions
L’assistència a les sessions del Plenari del CILMA, de la Comissió Permanent o dels
grups de treball no genera cap dret econòmic per a cap dels seus membres a
percebre en cap concepte indemnitzacions per assistència o dietes.
Article 22. Règim supletori
El règim de sessions i d’adopció d’acords, en tot el que no estigui previst en aquest
Reglament, serà el propi dels òrgans col·legiats dels ens locals.
CAPÍTOL IV.- MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 23. Modificació i dissolució
El Plenari del CILMA, a iniciativa pròpia o a proposta de la Comissió Permanent, pot
proposar al Ple de la Diputació de Girona la modificació total o parcial del present
reglament, i també la dissolució del Consell.
Disposició addicional
Tots els ens locals associats a l’Associació de municipis “Consell d’iniciatives locals
per al medi ambient de les comarques de Girona” en data 31 de desembre de 2019
quedaran incorporats automàticament com a membres del CILMA que regula el
present Reglament, a no ser que manifestin expressament el contrari mitjançant acord
del respectiu ple corporatiu. Per a les altes i baixes subsegüents s’estarà al que
preveuen els articles 4 i 5 del present Reglament.
Disposició final primera
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En tot allò que no estigui expressament previst en aquest Reglament, serà d’aplicació
amb caràcter supletori la normativa reguladora de la Diputació de Girona.
Disposició final segona
Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i tindrà vigència
indefinida.”
El reglament serà vigent a partir de l’1 de gener de 2020, dia posterior a la dissolució
de l’associació d’ens locals CILMA, i tindrà vigència indefinida.
SEGON.- Sotmetre el text del reglament a informació pública per un període de 30
dies, d’acord amb el que disposa l’article 63 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, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la corporació. 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 al President del la Diputació de Girona, expressament i tant
àmpliament com sigui necessari, per a la formalització i signatura de qualsevol
document que sigui necessari per a l’execució dels presents acords i fins la dissolució
definitiva de l’associació i subrogació dels drets i deures d’aquesta per part de la
Diputació de Girona.”
El president senyor Miquel Noguer manifesta que en el següent punt aprovaríem, si
els sembla, el Reglament. Dèiem: «es dissol l’associació, tanca l’associació». Però sí
que és veritat que hauríem de fer un Consell consultiu d’iniciatives locals per al medi
ambient, perquè sí que és veritat que sempre es pot aportar alguna cosa. Sense
personalitat jurídica, però sí que, en tot cas, poguessin fer aquesta tasca. Senyor
Costabella, el punt dissetè.
El diputat delegat de Medi Ambient senyor Lluís Costabella manifesta: primer, aprovar
la creació del Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques
Gironines i aprovar inicialment el seu reglament com a òrgan consultiu de la
Diputació. I també voldria, al respecte, la participació de grups en els òrgans d’aquest
Consell d’Iniciatives, en el si del cartipàs, que es podrà atorgar la representació de
diferents grups polítics presents a la Diputació en la propera legislatura.
El senyor President intervé i comenta que, en tot cas, aquí no hi haurà inconvenient
perquè puguin ser tres o quatre, segons calgui. Estem parlant d’un consell en el qual
hi puguem participar i puguem donar tots els dictàmens que es puguin fer. Ha de ser
el màxim d’obert possible això.
S’APROVA per unanimitat.
18.

PLE126/000028/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei
programes europeus (029): Aprovació de la convocatòria anticipada, de
concurrència competitiva i convocatòria única per a l'any 2019, per a la
selecció, cofinançament i execució de projectes a presentar a la segona
convocatòria PECT del FEDER. (Exp.2019/16)

“Vist que el Ple de la Diputació, en la sessió del 22 de gener de 2019, va aprovar les
bases específiques reguladores del procés de selecció, de cofinançament i d'execució
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de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i
entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la segona convocatòria del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per als projectes d'especialització i
competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT del
FEDER).
Tenint en compte que aquestes bases foren publicades en el BOP núm. 26, de 6 de
febrer de 2019 i vist que el punt segon de l’acord del Ple de la Diputació de Girona, de
22 de gener de 2019, en que s’aprovaven les bases que regulen aquesta
convocatòria, delegava la competència per a l’aprovació de la convocatòria al
president de la Diputació. No obstant això, atès que la despesa que es proposa
autoritzar supera els percentatges de despesa plurianual que estableix l’art. 174 del
TRLHL, l’aprovació recau 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. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva i convocatòria
única i anticipada per als anys 2020 i 2021, per a la selecció de projectes dels
ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense
finalitat lucrativa a presentar a la segona convocatòria del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya per als projectes d'especialització i
competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT del
FEDER), que es transcriu literalment tot seguit:
“Convocatòria anticipada per als anys 2020 i 2021, en règim de concurrència
competitiva, per a la selecció i cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells
comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar
a la segona convocatòria de PECT del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya (PECT del FEDER).
a) Objecte de la convocatòria
Selecció i cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres
ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la segona
convocatòria del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per
als projectes d'especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (PECT del FEDER), any 2019.
b) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s'hi destina
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 5.000.000 €. Al situar-se
l’horitzó de despesa en els anys 2020 i 2021, els ajuts econòmics aniran a càrrec de
les aplicacions pressupostàries dels pressupostos de la Diputació de Girona dels
exercicis 2020 i 2021.
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2020
1) Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 45390 Ajuts a universitats del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 46760 Ajuts a consorcis del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
2) Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 45390 Ajuts a universitats del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 46760 Ajuts a consorcis del PECTXarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
3) Innovació i coproducció com a resposta als nous reptes socials
320 4920 45390 Ajuts a universitats del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 46760 Ajuts a consorcis del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
4) Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 45390 Ajuts a universitats del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Valorització del patrimoni històric i culturals
320 3360 46760 Ajuts a consorcis del PECT Valorització del patrimoni històric i culturals
320 3360 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural

TOTAL

2021

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00 625.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
5.000.000,00

En virtut de les sol·licituds presentades i els acords de concessió definitius, els crèdits
es redistribuiran mitjançant les modificacions de crèdit que corresponguin per tal de
garantir el crèdit a les aplicacions pressupostàries adequades a la tipologia de
despesa corresponent.
c) Termini de presentació de sol·licituds
El termini començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP de
Girona i acabarà el 28 de juny de 2019 i s'haurà d'efectuar presentant el model
establert per la Diputació.
d) Criteris de valoració
Els criteris per a la valoració de les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria es
troben recollits al punt 7 de les bases reguladores (Núm. 26, de 6 de febrer de 2019).
e) Períodes, termini de resolució i notificació
1-Resolució de selecció de projectes
La Presidència de la Diputació de Girona resoldrà les sol·licituds presentades a la
present convocatòria.
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La Presidència de la Diputació haurà d'emetre la corresponent Resolució en el termini
màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de presentació de
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució,
els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció
de la resolució.
2-Resolució del cofinançament
La Presidència de la Diputació haurà d'emetre la corresponent Resolució de
cofinançament en el termini màxim de tres mesos a comptar de la Resolució definitiva
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i, en qualsevol cas,
dintre de l’exercici de 2020.
La Resolució serà notificada a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el
termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució.
f) Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i s’hi podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
g) Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació, i el
seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà al 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.”
SEGON. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria per import màxim de
5.000.000 euros, tot condicionant la despesa futura a l'existència de crèdit adequat i
suficient a les aplicacions pressupostàries dels pressupostos corresponents:
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2020
1) Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 45390 Ajuts a universitats del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 46760 Ajuts a consorcis del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
320 4120 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles
2) Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 45390 Ajuts a universitats del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 46760 Ajuts a consorcis del PECTXarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
320 4250 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents
3) Innovació i coproducció com a resposta als nous reptes socials
320 4920 45390 Ajuts a universitats del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 46760 Ajuts a consorcis del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
320 4920 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials
4) Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 45390 Ajuts a universitats del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Valorització del patrimoni històric i culturals
320 3360 46760 Ajuts a consorcis del PECT Valorització del patrimoni històric i culturals
320 3360 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural
320 3360 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural

TOTAL

2021

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00

62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
625.000,00 625.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
5.000.000,00

TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin
advertir.
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.”
El president senyor Noguer pren la paraula i comenta que passaríem al punt divuitè
d’aquesta sessió plenària, que seria l’aprovació de la convocatòria anticipada de
concurrència competitiva i convocatòria única per al 2019 per la selecció,
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cofinançament i execució de projectes a presentar a la segona convocatòria PECT del
FEDER. El diputat senyor Felip té la paraula.
El diputat delegat de Programes Europeus senyor Joaquim Felip manifesta que, en
data de la sessió de 22 de gener de 2019 es van aprovar les bases específiques
reguladores del procés de selecció, cofinançament i execució de projectes dels
ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i entitats sense finalitat lucrativa i a
presentar la segona convocatòria al Departament de la Presidència de la Generalitat.
Vist que l’informe favorable del cap del servei del Programes europeus i la
fiscalització revisada d’acord amb la instrucció de control intern. Es tractaria d’aprovar
la convocatòria en règim de concurrència competitiva i convocatòria única i anticipada
pel 2020 i 2021, i l’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de cinc milions
d’euros, i en situar-se a l’horitzó de despeses de l’any 2020 i 2021 els ajuts
econòmics aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost de la
Diputació de Girona dels exercicis 2020 i 2021. El termini començarà l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 28 de juny de 2019.
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic, al lloc de la Diputació, i el seu
extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3, i autoritzant la despesa derivada de
la convocatòria per l’import màxim de cinc milions d’euros.
S’APROVA per unanimitat.
COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN
19.

PLE126/000007/2019-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon
Govern; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació inicial de
les bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en
cementiris. (Exp. 2019/3838)

“Antecedents
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, si bé no estableix una línia d’ajuts
específics en l’àmbit d’inversions en cementiris de gestió municipal, en l’exposició de
motius clarifica que la relació de les línies de subvenció que inclou és a títol
enunciatiu, sense prejudici d’altres que en puguin sortir. Malgrat això, es proposarà
incloure aquesta línia de subvencions en el nou Pla Estratègic de Subvencions que
s’aprovarà.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 20 de març de 2018, va
aprovar el Pla de Serveis d’assistència als municipis per a la gestió de cementiris i
serveis funeraris, amb l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor
població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei integral, apropiat i de
qualitat per a la gestió dels cementiris i serveis funeraris.
Un any de funcionament reeixit d’aquest Servei, ha posat de manifest la necessitat de
complementar els recursos tècnics i materials que s’ofereixen amb recursos
econòmics per a realitzar actuacions d’inversió en els cementiris, que temps enrere es
podien finançar a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als
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de menor capacitat econòmica i de gestió, pretén col·laborar amb el finançament de
les inversions en els cementiris de gestió municipal; de prestació obligatòria per a tots
els ajuntaments.
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a inversions
municipals en cementiris.
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cooperació Local,
Habitatge i Bon Govern hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord
següent:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a
inversions municipals en cementiris que es transcriuen literalment a continuació:
“Bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris
1.Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
a la concessió de subvencions de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de
Girona per finançar inversions en cementiris, que inclouen la construcció, reparació,
rehabilitació o millora.
2.Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin
en el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i
s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes
bases.
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
establert en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà
en el BOPG.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a
obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
3.Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
Seran subvencionables les actuacions en cementiris de titularitat municipal o bé en
aquells en relació amb els quals l’ajuntament acrediti documentalment que el
propietari els ha cedit per un període mínim de 25 anys, dels quals, en el moment
de fer la sol·licitud, és necessari que resti vigent un període de 15 anys.
Són despeses subvencionables les despeses en inversions reals (capítol VI del
pressupost) destinades al servei de cementiri amb la finalitat d’adequar-lo a la
normativa, millorar les condicions sanitàries de les instal·lacions, garantir la
capacitat a llarg termini o millorar les condicions d’accessibilitat i ús de les
instal·lacions.
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No són despeses subvencionables les de construcció o instal·lació d’unitats
d’enterrament de qualsevol naturalesa, els honoraris tècnics de redacció del
projecte i de direcció tècnica de l’obra i els imports satisfets en concepte d’IVA quan
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de
l’ens sol·licitant de la subvenció.
Cada ens local, en cada convocatòria, pot presentar una sol·licitud per a actuacions
en un únic cementiri, en el cas que disposi de més d’un cementiri.
El període d’execució s’iniciarà l’1 de gener de l’any de la convocatòria i finalitzarà
un cop passats 18 mesos de la notificació de la resolució d’atorgament de la
subvenció.
4.Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases
tots els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona de
població inferior o igual a 1.000 habitants, d’acord amb les xifres del padró
municipal a 1 de gener de l’any de la convocatòria publicades per l’Idescat, i que
compleixin els requisits i les condicions generals establerts en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els ens locals beneficiaris de les subvencions en la convocatòria immediatament
anterior no poden ser beneficiaris de la convocatòria anual.
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin
específicament en cada convocatòria.
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 6è., obtenint
una prelació de les sol·licituds segons puntuació obtinguda. Les subvencions
s’assignaran segons l’ordre de prelació aplicant els següents criteris, fins a esgotar
el crèdit assignat a la convocatòria:
a)Les subvencions no han d’excedir el percentatge del 90 %, calculat sobre el
pressupost de les despeses subvencionables.
b)L’import de la subvenció concedida no pot ser inferior a 5.000,00 € ni superior
a 50.000,00 €.
c) En cas d’empat en la valoració de les sol·licituds es prioritzaran els municipis
de menys població.
6.Criteris de valoració
Els criteris per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions màximes que
s’atorgaran són els següents:
•En relació amb el cementiri:
RÈGIM DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARIS
Punts
Durada inferior a 50 anys (d’acord amb el reglament del cementiri)
5
•En relació amb el projecte:
INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI
(En compliment de l’art. 46.1 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, si les obres
preveuen la construcció, instal·lació o rehabilitació de les següents
instal·lacions)
Ossera general destinada a recollir les restes provinents de les
5
exhumacions
Instal·lacions d’aigua i serveis higiènics
5
ALTRES
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Les actuacions previstes corregeixen deficiències greus del cementiri (que
10
necessiten que s’hi actuï imminentment perquè suposen un perill per a les
persones o provoquen patologies en els elements constructius del
cementiri)
El projecte inclou les instruccions d’ús i manteniment del cementiri de
3
conformitat amb el que estableix el Codi tècnic de l’edificació
S’inclouen elements d’estalvi energètic (consum d’aigua, d’electricitat i
2
residus)
Cada sol·licitud pot obtenir una puntuació màxima de 30 punts.
Les sol·licituds que no obtinguin una puntuació mínima de 15 punts seran
desestimades.
7.Procediment de presentació de les sol·licituds
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament i que es refereixi
a un únic cementiri, dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent.
La sol·licitud s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, a l’apartat corresponent de les subvencions, i s’hi han
d’adjuntar els documents que es demanen. La sol·licitud ha d’estar signada
electrònicament per l’alcalde/essa, mitjançant un certificat vàlid, emès per una
entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
La sol·licitud s’ha de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT.
A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la documentació següent:
a)Projecte tècnic o memòria valorada.
b)Informe sanitari vinculant, d’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret
297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia
sanitària mortuòria, o bé el document que acrediti que s’ha sol·licitat a la
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat.
c) En el cas que el projecte inclogui la construcció o instal·lació d’unitats
d’enterrament, un informe tècnic relatiu al seu cost per tal d’excloure’l del
pressupost subvencionable.
d)Per als cementiris de titularitat no municipal: el conveni de cessió d’ús o un
document equivalent.
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i
amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la
notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la
documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud.
Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la
legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit
ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o
document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest
tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona
interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de
subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es
coneixen amb posterioritat a la concessió.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com 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.
8.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
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La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en
aquestes bases corresponen al centre gestor d’Assistència i Cooperació als
Municipis 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 centre gestor d’Assistència i Cooperació als Municipis, en vista de l’expedient i de
l’informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució,
motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per
a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels
sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres
següents:
President: El president/a de la Comissió Informativa de Cooperació Local,
Habitatge i Bon Govern
Vocals: El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
Un tècnic del Servei d’Arquitectura
Un tècnic del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
9.Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la
qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament de les
subvencions.
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada dels peticionaris les
sol·licituds dels quals, tot i complir les condicions per ser beneficiaris, no s’han
estimat en excedir la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, i caldrà
indicar la puntuació obtinguda. Si algun beneficiari renunciés a la subvenció abans
del 31 de desembre de l’any de la convocatòria, la Junta de Govern podria acordar
concedir la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de
puntuació, sempre que amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per
atendre almenys una de les sol·licituds. La proposta de resolució es comunicarà als
interessats per tal que l’acceptin en el termini de 10 dies. Una vegada l’interessat
hagi acceptat la proposta, la Junta de Govern dictarà l’acte de concessió i el
notificarà.
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de 3 mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per
silenci administratiu.
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris, i també als peticionaris la sol·licitud
dels quals s’hagi desestimat.
10.Forma d’acceptació
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Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’1 mes el
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
11.Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els beneficiaris 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:
Fotografia del cartell anunciador del suport econòmic de la Diputació de Girona.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com 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.
Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi
la despesa subvencionada.
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors
corresponents.
11.2.Termini
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’1 mes des de la
finalització del període d’execució establert al punt tercer.
Aquest termini de justificació es pot ampliar mitjançant una resolució del president
de la Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
11.3.Requeriment de la justificació
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho
faci es revocarà la subvenció.
12.Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que,
si escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en els casos
següents:
a)Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió,
especialment el de l’import de la despesa subvencionable.
b)En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es
mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com
a despesa a justificar. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al
previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada.
c) Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit
exposat a la base 13a, superin la despesa efectiva.
13.Pagament
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El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona
responsable del centre gestor.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el
compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
14.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.
15.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.
16.Reformulació de sol·licitud
No es preveu el tràmit de reformulació de sol·licituds.
17.Modificació de les subvencions
Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció
atorgada una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, però s’admetran
modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte en la
concessió.
18.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 estableix la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Assistència i Cooperació als Municipis tramitarà, si escau, els
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i
la Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords
corresponents.
19.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 estableix
l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
20.Protecció de dades
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes
per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una
missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1
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c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat,
rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona
interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La
informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de
Girona.
21.Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la
subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació
de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
22.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.
A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat cal adjuntar a
la tramesa del compte justificatiu una fotografia del cartell anunciador situat a
l’entrada del cementiri, que ha de tenir les característiques següents: cal que hi
constin el títol de l’actuació, els imports de la inversió i de la subvenció i el nom i
l’escut de la Diputació de Girona. El cartell ha de romandre col·locat des que
s’iniciïn les actuacions fins que es recepcionin.
23.Altres obligacions dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi
de la subvenció.
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable.
g) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la
normativa de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació administrativa.
24.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
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d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el
procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatòries de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes
convocatòries.
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió
legal, en els supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de
transparència.
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d’aplicació el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres
possibles conseqüències establertes en la legislació vigent en matèria de
subvencions.
25.Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.
26.Interpretació
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La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes
mateixes bases.
27.Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi
la modificació o derogació.
Disposició addicional única
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. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord,
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que passaríem a la
Comissió de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern. El punt dinovè i únic punt
d’aquesta comissió és l’aprovació inicial, com deia la vicepresidenta Maria Àngels
Planas, de les bases reguladores de subvencions per a inversions en cementiris. Té
la paraula el vicepresident primer, senyor Fermí Santamaria.
El vicepresident primer senyor Josep Fermí Santamaria presenta la proposta de la
comissió que presideix: tal com vàrem tractar en l’última comissió informativa, tot i
haver fet la prèvia abans, doncs portàvem avui a ple el que serien les bases
reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris, que es
transcriuen literalment a continuació. Però no té res a veure amb aquella línia, que ja
tenim oberta, que és la de justament dels ajuntaments per fer inventaris i per posar el
que és l’inventariat dels cementiris al dia. Concretament, els punts més destacats
d’aquestes bases seria que aquesta subvenció és per finançar inversions en
cementiris que inclou la construcció, la reparació, la rehabilitació o millora del
cementiri. Després, són despeses subvencionables les despeses en inversions reals,
destinades al servei del cementiri, amb la finalitat d’adequar-lo a la normativa, millorar
les condicions sanitàries de les instal·lacions, garantir-hi la capacitat a llarg termini o
millorar les condicions d’accessibilitat i ús de les instal·lacions. O sigui, hem de tenir
en compte que hi ha molt ajuntaments, i sobre tot els petits, i ara ja veureu que això
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va destinat a tots els ajuntaments de menys de mil habitants tenen veritables
dificultats per fer el manteniment en el que són els seus cementiris, no?
Concretament, quan se’ls hi enfonsa el teulat, quan se li fan malbé les parets, i
aquesta línia d’ajuts va destinada precisament a fer front a aquestes situacions. Dirvos, doncs, que el destinatari, tal com he dit abans, va als ajuntaments d’igual o
menys de mil habitants, i els que seran beneficiaris d’aquestes subvencions seran
aquests ens locals que hagin sol·licitat la subvenció el mes de gener de l’any que
s’aprovin les bases. O sigui, que poden ser de caràcter retroactiu. Si nosaltres
aprovem el que és la convocatòria el mes de febrer o el mes de març, o el mes d’abril,
el qui hagi fet les actuacions al gener, ja hi entraran. I després hi haurà un termini de
18 mesos per poder executar les obres a tots aquells a qui se li destini la subvenció.
Cal destacar també que aquesta subvenció no va adreçada ni a fer actuacions com
seria la construcció de nínxols, perquè els nínxols els fa l’ajuntament i es fa un
conveni amb les famílies per X anys i, per tant, l’ajuntament cobra per fer aquest tipus
de servei. La subvenció que es concedirà serà màxima de 50.000 euros i no inferior a
5.000 euros. I, com podeu veure, els criteris que seguirem, de valoració, és una
puntuació que ajuda precisament a que els ajuntaments puguin fer rehabilitacions,
també puguin fer una ossera per recollir les restes, que hi ha d’ajuntaments que no
les tenen, i d’altres intervencions que són, per exemple, serveis sanitaris. I el que
volem és motivar que els ajuntaments tinguin el cementiri ben condicionat. El fet que
es destini als ajuntaments de menys de mil habitants és una mostra més de la política
que s’està donant en aquest govern, de mirar d’ajudar els ajuntaments petits. Cal dir
que quan van fer la primera, la prèvia, ja es va posar, per part del grup del PSC,
aquesta quasi obligació de fer-ho a partir dels mil habitants. Aquesta és una proposta
que neix també arrel de les visites de territori que fa el president i degut a les
demandes que hi ha per municipis petits... doncs vàrem creure oportú que, continuant
amb la política que estem fent d’ajudar els ajuntaments en el tema dels cementiris,
que era importantíssim que creéssim aquesta línia que, tal com heu vist en la
modificació de crèdit, és de 200.000 euros. I el que sí que crec que els futurs governs
s’haurien de plantejar que aquesta ajuda tingui una certa continuïtat perquè realment
hi ha molts municipis petits que tenen veritables problemes amb el que són els
cementiris. I ho hem descobert i ho estem descobrint gràcies a la primera fase de tota
aquesta política de cementiris, que és amb el tema dels inventaris. Moltes gràcies,
president.
S’APROVA per unanimitat.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I
BENESTAR
20.

PLE126/000003/2019-DCICENTEB;
Dictamen
Comissió
Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases
reguladores de subvencions a entitats i associacions de cultura popular i
tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa
educatiu "Identitat, arrels i tradicions", de la Diputació de Girona. (Exp.
2019/3510)

“D’acord amb l’article 36.1 d, és una competència de les diputacions la cooperació en
el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació del territori de les
seves demarcacions.
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El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 24 de gener de 2017 va aprovar el
Pla Estratègic de Subvencions, que estableix que el Servei de Cooperació Cultural
tindrà una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta
línia és posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a
base del creixement cultural de la ciutadania.
El programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions» s’emmarca en el servei de
recursos pedagògics de la Diputació de Girona, amb l’oferta destinada a les entitats i
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les terres de Girona. Amb
aquest programa es vol materialitzar l’aproximació dels escolars a les entitats locals i
promoure’n el coneixement, amb la premissa que per integrar com a tret de la identitat
cultural primer s’ha de conèixer.
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la LGS, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
s’han elaborat les bases reguladores de subvencions a les entitats i associacions de
cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del
programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona.
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Educació,
Noves Tecnologies, Esports i Benestar hi dictamina favorablement i proposa al Ple
que adopti l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions a les
entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques
gironines, en el marc del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la
Diputació de Girona, que es transcriuen literalment a continuació:
«Bases reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i
tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu
«Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona.
1.Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar per al finançament d’activitats educatives que s’ofereixin als grups
escolars d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà i superior. Totes les propostes s’han d’ajustar a les condicions establertes en els
annexos 1 i 2 de les bases i han d’incorporar valors per aconseguir la sensibilització i
la corresponsabilització de l’alumnat envers la cultura popular.
2.Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
3.Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
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Se subvencionen exclusivament les activitats que hagin estat seleccionades per la
Diputació de Girona i que duguin a terme les escoles dins del calendari escolar
determinat a la convocatòria corresponent.
No són subvencionables:
•Les activitats i els tallers que no hagin estat seleccionats per la Diputació
de Girona
•El transport
•L’hostaleria
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de
l’ens sol·licitant de la subvenció.
No es preveu cap tipus de quota social ni de subvenció genèrica per al funcionament
ordinari de les entitats.
4.Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana ubicades a les
comarques gironines. Cada entitat o associació de cultura popular i tradicional
catalana ha de tenir propostes pedagògiques individualitzades per a un o més nivells
educatius.
La Diputació de Girona seleccionarà les propostes presentades tenint en compte els
criteris que es detallen en l’article 6 d’aquestes bases.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de
complir els requisits i les condicions generals establerts en l’article 13 de la LGS.
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin
específicament en cada convocatòria.
Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. De
conformitat amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació
pressupostària establerta en la convocatòria, es concretaran les activitats que se
subvencionen.
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec
a les partides del centre gestor de Cooperació Cultural, de l’estat de despeses de la
Diputació, per l’import màxim que assenyali la corresponent convocatòria.
El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis, ja que aquestes subvencions
són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa activitat. En qualsevol cas, les
quantitats, sumades a altres ajuts, no poden excedir el cost total de la inversió.
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades dutes a terme
per les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost de l’activitat, amb un límit de
2,25 €/alumne/sessió.
6.Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions són
els següents:
1. La qualitat de la proposta (fins a 2 punts).
1.1. La concreció dels guions de continguts, el rigor conceptual i
l’adequació als col·lectius diana.
1.2. La qualitat dels recursos pedagògics de suport.
2. La concisió i claredat de la proposta (2 punt).
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3. El foment de la participació activa i del raonament entre els participants
durant les activitats (fins a 2 punts).
3.1. La incorporació d’exercicis de lògica i de deducció.
3.2. La promoció de l’actitud participativa dels alumnes i la potenciació del
paper de la societat en la conservació de la cultura popular.
4. L’equip humà (fins a 2 punts).
4.1. L’estabilitat de l’equip humà.
4.2. L’experiència de l’equip humà en la realització d’activitats de difusió
de la cultura popular.
5. El preu de l’activitat (fins a 2 punt).
5.1. L’adequació del cost al projecte.
Les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 perquè
puguin accedir al programa.
7.Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds, degudament emplenades i signades digitalment per la persona
interessada o per la que representi legalment l’entitat, s’han de presentar pel canal
electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini que s’estableixi en la convocatòria.
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona que s'especifiquen a la Seu electrònica.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
Les entitats de cultura popular tindran l’opció de mantenir, canviar de preu o donar de
baixa aquelles activitats que ja hagin estat presentades en la convocatòria de l’any
anterior. En conseqüència, no és necessari tornar a presentar una sol·licitud amb les
característiques detallades d’aquestes activitats.
Pel que fa a la presentació d’activitats noves, el mateix model normalitzat de la
sol·licitud dona opció a presentar-les sempre que es compleixin els requisits
necessaris.
Pel que fa a les activitats que es mantinguin o canviïn de preu, en cas que es vulgui
conservar el catàleg de fotografies, no caldrà tornar a enviar-les. Ara bé, si es volen
canviar respecte a la convocatòria de l’any anterior o si es tracta d’activitats noves, es
podran adjuntar en el mateix formulari de sol·licitud. Les fotografies que acompanyin
l’activitat en el catàleg han de ser en format digital (800 x 600 píxels a 72 ppp).
El model normalitzat de la sol·licitud ha d’anar acompanyat de la proposta educativa
de l’entitat, en el cas que aquesta es presenti al programa educatiu «Identitat, arrels i
tradicions» per primer cop o l’hagi modificat respecte a edicions anteriors.
La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB
com a màxim. Els documents s’han d’aplegar seguint uns criteris de similitud:
certificats, fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries... I a cada sol·licitud
es podrà adjuntar un màxim de 10 arxius.
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia, d’acord amb els termes previstos en la legislació de procediment administratiu,
i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en
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conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
8.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i
ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes
bases.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
•La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de
beneficiari establerts en aquestes bases.
•La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per
determinar la proposta.
Una vegada preparades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha de fer l’estudi i
l’avaluació de les propostes, d’acord amb els criteris fixats en el punt 6 d’aquestes
bases, i estendre una acta amb la proposta de puntuació i de resolució.
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta,
la Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concretar entrevistes
amb algun o alguns dels sol·licitants, i recaptar l’assessorament d’altres persones o
institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions.
El Servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual
ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i
la quantia, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de
l’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada pels membres
següents:
President: El president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar
Vocals: La cap del Servei de Cooperació Cultural
La tècnica de Projectes Educatius
Dos experts en el camp de la cultura popular catalana o l’educació.
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
9.Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Avaluadora, serà sotmesa a la
consideració de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, òrgan que resoldrà
definitivament, si escau, en diversos actes, sobre l’atorgament de les subvencions.
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’acabament del període de
presentació de les sol·licituds.
10.Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
11.Justificació
El termini per justificar les accions subvencionades es concretarà a la convocatòria
corresponent.
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Els beneficiaris presentaran la justificació pel canal electrònic o telemàtic mitjançant el
model de compte justificatiu normalitzat. Es podran utilitzar els sistemes de signatura
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a la Seu
electrònica.
Es poden presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la
despesa subvencionada. En aquest cas, es poden presentar un màxim de tres
comptes justificatius, corresponents als semestres escolars.
Cada compte justificatiu s’ha d’acompanyar de:
•Les factures, signades pel responsable del grup escolar, en les quals ha de
constar la data de l’activitat, el nom del centre educatiu, el nivell educatiu del
grup escolar, el nom del professor o professora responsable, el nombre
d’alumnes assistents, l’activitat que han dut a terme, el preu de l’activitat, la
subvenció aplicada, el total de la factura i l’IVA aplicat.
•Un resum justificatiu del compliment de les activitats que, en qualsevol cas,
contingui la informació següent:
•Valoració de les activitats per part de l’equip d’educadors.
•Un exemplar de tota la documentació gràfica o audiovisual que hagi estat
utilitzada en la difusió pública de les activitats amb el logotip dels
Programes Pedagògics de la Diputació de Girona.
•Proposta de millores de les activitats o del programa, si escau.
No s’acceptarà cap alteració dels preus ni activitats prèviament acordats ni de
l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquesta clàusula implicaria el no lliurament
de la subvenció i l’exclusió automàtica de l’entitat o associació de cultura popular i
tradicional catalana del programa.
Una vegada que s’hagi comprovat, si escau, l’execució correcta i que s’hagi completat
la justificació necessària, es reconeixerà l’obligació i es pagarà el preu corresponent
al beneficiari en els termes que es derivin de l’acord d’atorgament d’aquestes bases i
de la convocatòria corresponent. La Diputació de Girona pot reduir la subvenció en
cas que no s’acreditin els elements que s’hagin tingut en compte en la concessió,
especialment el de l’import de la despesa subvencionable.
La subvenció de la Diputació als escolars es farà efectiva directament a les entitats i
associacions de cultura popular i tradicional catalana una vegada hagin estat
realitzades i justificades degudament les activitats subvencionades.
El procediment de reserva de les activitats és el següent:
1.Els centres d’ensenyament han de formalitzar la sol·licitud dels tallers
pedagògics en el termini establert al web dels Programes Pedagògics i
Educatius de la Diputació de Girona.
2.Els centres d’ensenyament han de consultar el web dels Programes Pedagògics
i Educatius de la Diputació i escollir els tallers que s’adaptin a les seves
necessitats.
3.Els centres d’ensenyament han de trucar a l’entitat o associació de cultura
popular i reservar el taller.
4.Els centres d’ensenyament han de sol·licitar la subvenció dels tallers a la
Diputació de Girona mitjançant el formulari específic disponible al web dels
Programes Pedagògics.
5.La Diputació de Girona comunicarà la conformitat de la subvenció al centre
d’ensenyament i a l’entitat o associació de cultura popular. La reserva queda
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condicionada a l’ordre d’entrada de la sol·licitud i a l’existència de crèdit
suficient.
6.Tindran prioritat les reserves dels centres d’alta complexitat de les comarques
gironines.
7.Cada centre escolar pot sol·licitar fins a quatre tallers subvencionats; a partir de
la cinquena reserva, les sol·licituds quedaran directament en llista d’espera.
8.Prioritàriament, s’han de sol·licitar els tallers per cursos escolars. Les sol·licituds
de tallers que es facin per cicles educatius computaran com a dos tallers a
partir de 75 alumnes.
9. Per als tallers que quedin en llista d’espera, la concessió de la subvenció estarà
subjecta al pressupost disponible, i es donarà prioritat a la diversitat de centres
davant la concentració de peticions d’una mateixa escola. Així mateix, es
tindran especialment en compte les sol·licituds de centres d’alta complexitat.
10.Un cop finalitzat el taller, cal que el centre d’ensenyament presenti l’enquesta
de valoració del programa. La no presentació de l’enquesta comporta que el
centre d’ensenyament quedi automàticament exclòs de la subvenció en els
cursos següents.
11.És responsabilitat del centre d’ensenyament sol·licitar adequadament la
subvenció per al taller que vol realitzar. Per tant, cal deixar la sol·licitud en
estat d’inscripció i validar el correu electrònic que es genera en el moment de
fer la sol·licitud de la subvenció.
12.En el cas que s’anul·lin tallers en el transcurs del curs escolar, els imports es
retornaran a l’aplicació pressupostària corresponent.
La Diputació es reserva el dret de visitar qualsevol dia, a l’hora oportuna, els
equipaments seleccionats i comprovar l’objectiu i l’efectivitat del programa presentat,
així com de dur a terme enquestes a les escoles que han participat en la campanya
per avaluar-ne el grau de satisfacció.
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’un mes a comptar des de
l’endemà de l’acabament del termini d’execució establert a la convocatòria
corresponent.
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació.
12.Pagament
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona
responsable del centre gestor.
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació
tramitarà el pagament de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa
que es presentin. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del corresponent compte justificatiu.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
13.Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
14.Subcontractació
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Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han de ser a càrrec de
l’entitat respectiva.
15.Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada ni la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament.
16.Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:
a) Els que recull l’article 37 de la LGS.

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes
bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El Servei de Cooperació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
17.Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la
contractació es dugui a terme amb les condicions normals de mercat i s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.
Tampoc no se’n pot concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article
29.7 de la LGS.
18.Dades personals
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona, com a responsable del tractament de les dades
tal com estableix l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades
(Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016),
amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n
deriven establertes per llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el
compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e del Reglament) i d’obligacions
legals (art. 6.1 c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de
dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants han
d’informar les persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets
que reconeix el Reglament general de protecció de dades (accés a les dades,
portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició),
la persona interessada es pot adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona.
La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de
Girona.
19.Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control
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competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20.Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que
siguin objecte de subvenció.
Per tant, els beneficiaris han d’inserir la marca del programa educatiu «Identitat, arrels
i tradicions» en tot el material de difusió del centre i de les activitats promogudes, així
com inserir dins del web del centre l’enllaç al web dels Programes Pedagògics de la
Diputació de Girona.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per
aplicació del règim que estableix el títol IV de la LGS, puguin correspondre,
s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi
al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de
l’acte corresponent, i l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la
revocació de la subvenció.
21.Altres obligacions dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció.
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Aportar un certificat del secretari o secretària que acrediti que la contractació
s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació
administrativa.
h) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les
persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import
superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una
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declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o administració.
22.Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d’aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el
procediment. Particularment s’abstindran de dur a terme qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No dur a terme accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries
de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que dugui a terme per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.
En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta són aplicables el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres
possibles conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions.
23.Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
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g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.
24.Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
25.Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), i seran vigents fins que se n’acordi la
modificació o derogació.
Disposició addicional primera
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president, se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
previst en l’article 17.3.b de la LGS, es publicarà en el BOP”
Annex 1
La cultura popular i tradicional catalana és el conjunt de les manifestacions de la
memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant del passat com del present. La
cultura popular i tradicional catalana inclou tot el que fa referència al conjunt de
manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són les festes i els
costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les tradicions
festives, les creacions literàries, la cuina, les tècniques i els oficis i totes les altres
manifestacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també les activitats tendents
a difondre-les arreu del territori i a tots els ciutadans. (Llei 2/1993, 5 de març, de
foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural)
Nom del programa
La identitat cultural comprèn aspectes tan diversos com la llengua, els valors i
creences, les tradicions o els costums i els comportaments d’una comunitat. Aquest
conjunt de particularitats, el patrimoni i l’herència cultural de la col·lectivitat han definit
històricament la identitat cultural dels pobles en general i de les persones en
particular.
A cada persona li correspon una identitat cultural concreta, fomentada per cadascun
dels aspectes anteriorment esmentats, que s’alimenta de les noves realitats culturals.
La finalitat del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions» de la Diputació de
Girona és facilitar que els alumnes puguin forjar la seva identitat cultural, mitjançant el
foment de les activitats desenvolupades per les entitats i associacions de cultura
popular i tradicional catalana d’arreu del territori gironí. El programa parteix de la base
que l’educació és el millor camí per aconseguir-ho i considera que els alumnes d’ara
són el futur i la continuïtat per assolir l’arrelament de la cultura tradicional catalana.
Manifestacions culturals que es consideren per al programa educatiu «Identitat, arrels
i tradicions»
Tradicions festives
Música i instruments tradicionals
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Balls i representacions populars
Tècniques i oficis
Altres manifestacions amb caràcter popular i tradicional
Continguts procedimentals (accions)
Tallers a centres educatius o a la seu de les entitats
Annex 2
Indicacions metodològiques
Destinataris: Alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (cicles
inicial, mitjà i superior), educació secundària obligatòria (primer i segon cicle d’ESO),
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.
Conceptes subvencionables: Tallers pedagògics d’educació sobre cultura popular i
tradicional catalana encaminats a la divulgació i el coneixement d’alguna de les
manifestacions establertes en l’annex 1.
Durada: tallers de mitja jornada, amb una durada d’entre 1 i 4 sessions pedagògiques,
als mateixos centres educatius i/o a la seu de les entitats.
Presentació de l’activitat: Per a cadascun dels tallers que es proposin, cal emplenar el
formulari disponible al web de la Diputació de Girona, i consignar-hi les dades dels
camps següents:
 Títol
 Nivell educatiu
 Durada
 Preu per alumne, amb desglossament de l’IVA
 Objectius que es pretén que assoleixin els alumnes i valors que es promouen
 Descripció de l’activitat i dinàmica de desenvolupament
 Materials utilitzats (recursos tècnics com ara col·leccions, material informatiu
editat, diapositives o pel·lícules, i recursos pedagògics com ara fitxes de treball,
qüestionaris o materials per als tallers)
 Mecanisme d’avaluació
 Observacions pràctiques per als grups, si escau
 Breu descripció per publicar al web del programa, d’un màxim de 500 caràcters
Ràtio: s’estableix un màxim de 30 alumnes per educador o educadora.»
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord,
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”
El president senyor Miquel Noguer comenta que passaríem al punt de la Comissió de
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar. L’aprovació inicial de les
bases reguladores de subvencions a entitats i associacions de cultura popular i
tradicional catalana de les comarques gironines en el marc del programa educatiu
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«Identitat, Arrels i Tradicions» d’aquesta corporació. Té la paraula el vicepresident
senyor Piñeira.
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira intervé i manifesta: Bàsicament per
explicar que amb el nou cartipàs corporatiu, com vostès saben, es va crear l’àrea
d’Educació, que implicava la designació d’un diputat, que en aquests moments recau
en qui els parla, més el fet també de poder dotar pressupostàriament l’àrea, com ja es
va notar al nou pressupost de la corporació per l’exercici 2019 o en algunes de les
modificacions de crèdit que hem aprovat abans i que precisament fan referència a
aquesta nova línia, com a totes les convocatòries que ja hem començat a treure en
diferents àmbits de l’educació: el que hem fet amb centres d’educació especial o de
formació d’adults. O el que fem per exemple amb les activitats i programes
pedagògics. És cert que nosaltres ja veníem fent algunes coses malgrat no tenir una
àrea formalment d’educació i que la vehiculàvem a través de l’àrea de cultura. Aquí,
parlar especialment tant dels programes pedagògics com de les coses que fèiem en
cultura popular. L’àmbit de cultura popular, fins ara nosaltres només ens havíem
centrat en la sardana, en la sardana a l’escola, pensant que aquí havíem d’ampliar el
concepte de cultura popular, que és molt més divers i molt més transversal. I també
amb els programes pedagògics que fins ara havien estat centrats en el que podíem
denominar l’àmbit d’història i de patrimoni cultural. Per tant, què plantegem aquí?
Doncs plantegem unir aquestes dues coses: l’ampliació del concepte de cultura
popular i, a la vegada, també, que els programes pedagògics cada vegada vagin
incidint en més àmbits. I el que plantegem és això, ampliar la tipologia de cultura
popular que es treballa i, per tant, no només serà la sardana a l’escola, sinó que
també hi entraran músiques tradicionals, instruments tradicionals, festes, tradicions,
danses populars, tot el que sigui imatgeria i bestiari... Que això ho puguem vehicular i
articular-ho a través de les entitats i associacions de cultura popular i tradicional
catalana que hi ha a la demarcació, que són les que ofereixen aquests programes
pedagògics a les escoles. Hi hauria, com el programa indica, un sistema similar, tant
pel que fa a la sol·licitud com pel que fa al cofinançament. Com tots vostès saben ho
indica, una part d’aquesta aquesta activitat ve finançada per aquesta corporació. A la
vegada hi ha tot un seguit de filtres pels qual s’estableixen els criteris dels programes
pedagògics, i per tant no només es fa una avaluació dels que hi poden entrar, sinó
després un seguiment posterior, i estaria pensat per les diferents fases de l’etapa
educativa, des de l’educació infantil fins a batxillerat, incloent els cicles formatius de
grau mitjà i superior, fins que els alumnes se’n van a la universitat o a cursar altres
estudis superiors. Per tant, amb això ampliem el concepte de cultura popular més
enllà de la sardana, donem oportunitat a que les escoles es puguin adherir a un nou
programa educatiu, cada vegada intentem més que els programes pedagògics de la
Diputació, especialment en els tres àmbits que més treballem, que són salut, medi
ambient i cultura, siguin un catàleg gran d’activitat que les escoles en poden disposar
i, a més, que el nostre portal sigui un portal de referència pel que fa a recursos
pedagògics, i a la vegada posem una mica d’ordre i col·laborem amb moltes coses
que es venien fent, potser d’una manera més altruista o menys sistematitzada per
part de les entitats i associacions de cultura popular de la nostra demarcació, que fan
una molt bona tasca, ara tindran una plataforma per poder-ho articular. Això es
planteja d’iniciar-ho pel curs 2019-2020. Per tant, el curs que iniciarem d’aquí a sis
mesos, i el que avui també hem fet és aprovar la dotació pressupostaria, que abans
s’ha passat per la modificació de crèdit de 35.000 euros, que seria l’aportació que
necessitem per la part que correspon a l’exercici 2019, és a dir, primer trimestre de
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2019. Òbviament, evidentment perquè el programa tingui continuïtat caldria establir
també aquesta línia quan s’aprovi el pressupost per l’exercici 2020.
S’APROVA per unanimitat.
21.

MOCIONS D’URGÈNCIA

No n’hi ha
22.

PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha
El senyor president aixeca la sessió a dos quarts i tres minuts d’una de la tarda, el
contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO.
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