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

125
Ple
Ordinària
19 de març 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/a

Diputats/diputades

Secretari general
Interventora

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

ORDRE DEL DIA:
1.
Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
anterior, que va tenir lloc el dia 19 de febrer de 2019.
2.
Decrets corresponents al mes de febrer de 2019.
3.
Ratificació de les resolucions que ho requereixin
• PLE125/000005/2019-PPRES; Proposta Presidència; Resolució de
Presidència núm. 425, de data 19-2-19, de designació de representants de
la Diputació de Girona a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.
(Exp. 2019/1640)
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• PLE125/000006/2019-PPRES; Proposta Presidència; Resolució de
Presidència núm. 566, de data 4-3-19, d'aprovació del text del compromís
nacional pel desplegament de fibra òptica entre la Generalitat de Catalunya
i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. (Exp.
2019/2125)
4.
Informació de la Presidència
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA
5.
PLE125/000017/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per
l'expropiació derivada del projecte d'obres del Condicionament del tram entre PK
0+10 i PK 0+870 i marge dret entre PK 0+100 i PK 0+200 de la ctra. GIV-6701,
de Bordils a Corçà per Madremanya. (Exp. 2018/8275)
6.
PLE125/000019/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Donar compte de la modificació del Pla anual de control
financer de l'exercici 2019 elaborat per la Intervenció General. (Exp. 2017/5149)
7.
PLE125/000024/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost general de
la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits
de l'exercici 2018. (Exp. 2019/1039)
8.
PLE125/000029/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Donar compte al Ple de l'Informe anual emès per la
Intervenció General, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l'entitat
local contràries a les objeccions efectuades. (Exp.2019/2474)
9.
PLE125/000031/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Donar compte al Ple de l'Informe 30/2018 emès per la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als acords i resolucions contraris a
les objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015
(Exp.2019/1441)
10. PLE125/000018/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; Servei
d’Arxius i Gestió de Documents (007): Aprovació inicial de les bases reguladores
de subvencions de la Diputació de Girona, per al foment de projectes de millora
de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades de les comarques gironines. (Exp. 2019/2214)
11. PLE125/000020/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
del Servei d'acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència
masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès. CN/3892
(2019/2098)
12. PLE125/000021/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya, del
Servei d'Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista
i per a les seves filles i fills comarca del Gironès. CN/3893 (Exp. 2019/2099)
13. PLE125/000022/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec gestió amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya, del Servei tècnic
punt de trobada ciutat de Figueres i comarca Alt Empordà. CN/3894 (Exp.
2019/2100)
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14.

PLE125/000023/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb
el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya,
Servei tècnic punt trobada comarca Gironès. CN/3895 (Exp. 2019/2101)
15. PLE125/000025/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei Intervenció
Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves
filles i fills comarca Gironès. CN/3896 (Exp. 2019/2405)
16. PLE125/000026/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei Tècnic Punt de
Trobada a la comarca del Gironès. CN/3897 (Exp. 2019/2413)
17. PLE125/000027/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei d'Acolliment i
Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i
filles a la comarca Gironès, CN/3898 (Exp. 2019/2414)
18. PLE125/000028/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitja propi, de la
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de
Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l'Alt Empordà. CN/3899 (Exp.
2019/2416)
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
19. PLE125/000023/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient
(014): Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de l'Estany de
Banyoles. (Exp. 2019/2455)
20. PLE125/000022/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei
programes europeus (029): Aprovació de la segona addenda al conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de
Girona i els ajuntaments afectats, pel cofinançament i les condicions d’execució i
lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques
gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava. (Exp. 2107/1414)
21. PLE125/000024/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària
(013): Aprovació definitiva del projecte d'obres del Condicionament d'un tram de
la ctra. GIV-6701 de Bordils a Corçà per Madremanya terme municipal de
Monells, i aprovació inicial relació de béns i drets afectats per l'expropiació
forçosa (Exp. 2018/8401)
COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN
22. PLE125/000006/2019-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon
Govern; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques reguladores de
subvencions per als ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a
polítiques socials. (Exp: 2019/2419)
23. PLE125/000005/2019-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon
Govern; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques reguladores de
subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a
polítiques socials. (Exp. 2019/2327)
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I
BENESTAR
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24.

PLE125/000002/2019-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB;
Cooperació Cultural (017): Aprovació del conveni regulador de la subvenció de
la Diputació de Girona a l'Ajuntament de Girona, relatiu a les obres de reforma i
adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art [Modern i
Contemporani] de Girona. (Exp. 2019/1384)
JUNTA DE PORTAVEUS
25. PLE125/000002/2019-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups CUP i
ERC, de rebuig a la presència de l'exèrcit a l'Expojove 2019. (Exp. 2019/3018)
26. MOCIONS D’URGÈNCIA
27. 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 febrer de 2019.

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

Decrets corresponents al mes de febrer de 2019.

S’informa dels decrets corresponents al mes de febrer de 2019 numerats del núm.
245 al núm. 541.
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta que, són dos decrets sobre
els quals ens agradaria formular una pregunta, per veure si podem esclarir alguns
dels dubtes que ens generen. La primera és al voltant del fet que hem vist que s’han
gastat 8.000 euros en la compra de 6.350 bufs. Són 8.000 euros per 6.000 buf, dels
que es porten al coll. És el Decret 2019/375 i, com que no ho especifica en el propi
decret, si ens poguessin fer arribar la informació sobre per què són aquests bufs i
quina activitat se’ls hi donarà. I la segona és que hem vist que s’ha concedit una
subvenció per import de 10.000 euros per a un festival relacionat amb la cervesa i
també ens agradaria saber si, ara que s’acaba la legislatura, si s’ha arribat a algun
tipus de conclusió al voltant de quan i quines quantitats se subvencionen per festivals
d’aquest tipus i per què, en aquest cas, s’han donat 10.000 euros.
El president senyor Miquel Noguer respon que, pel que fa al decret número 2019/375
si em permet que el busqui, i li contesto, si puc, durant el ple. Quant als 10.000 euros
de la festa: aquesta és una fira que es va celebrar, si no recordo malament, a
Calonge. I era un compromís adquirit que tenia la Diputació en el moment que hi era
el president Vila, no perquè ara passi res, sinó perquè hi havia aquest compromís i
ens va tocar precisament adquirir-lo a nosaltres, en el sentit que no s’havia fet efectiu
aquest compromís de la Diputació, que hi havia entre l’Ajuntament, la gent que ho
organitzava i la pròpia Diputació en el seu moment. Aquesta és una fira que es va fer
l’any passat, per tant, hem atorgat el compromís que hi havia, però sense que hi hagi
voluntat de continuar en aquest sentit. I pel que fa al 375, si puc, durant el ple, li dic.
Buscaré aquest tema i si algú em pot informar d’aquest tema, d’acord? Gràcies. Si no,
li donaré immediatament després. A partir d’ara ja no es necessitarà gaire, aquesta
peça, amb el temps que fa. Però en tot cas, veurem perquè són així. Si m’ho pot dir
algú, que me’l busquin, aquest, si us plau.
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3.

Ratificació de les resolucions que ho requereixin.

El president senyor Miquel Noguer comenta que n’hi ha dues. Una, la de designació
de representants de la Diputació de Girona a la Comissió de Cooperació Local, que
deu recaure en el president i en el substitut, el vicepresident primer, el senyor
Santamaria.
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta que pel que fa a la primera ratificació,
una argumentació, que és que com no vam votar aquest president de la Diputació,
avui fem una abstenció.
El senyor President intervé i respon, d’acord, entenc doncs, que hi ha els vots a favor
de la resta dels grups i l’abstenció del grup de la CUP. I el següent és l’aprovació del
text del compromís del desplegament de la fibra òptica que, com saben, va ser un
acte que es va fer al Palau de la Generalitat, al qual hi van assistir els presidents de
les diputacions per aquest compromís que també havíem expressat en aquest plenari.
Em sembla que va ser a una moció que s’havia presentat pel grup d’Esquerra
Republicana, però a més em sembla que havíem manifestat tots per unanimitat que
això havia de ser-hi així.
•

PLE125/000005/2019-PPRES; Proposta Presidència; Resolució de
Presidència núm. 425, de data 19-2-19, de designació de representants de
la Diputació de Girona a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.
(Exp. 2019/1640)

La corporació, a proposta de la Presidència i amb l’abstenció del grup de la CUP,
ACORDA la ratificació de la Resolució número 425 de 19 de febrer de 2019, del tenor
següent:
“A la sessió extraordinària del ple d’aquesta Diputació, de data 7 d’agost de 2018 es
van designar els membres representants de la Diputació en els organismes i entitats,
en el si de les quals la Diputació hi és representada. Entre aquestes entitats es van
designar com a representants de l’anomenada “Comissió de Cooperació Local de
Catalunya”, el diputat i vicepresident primer senyor Josep Femí Santamaria i Molero
com a titular; i el diputat senyor Carles Salgas i Padrosa com a suplent.
Tanmateix i pel que fa a la representació d’aquesta entitat, l’article 3.2 del Decret
377/2011, de 2 d’agost, de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya estableix
que, de les vint-i-quatre persones que composen aquesta Comissió en representació
dels ens locals, quatre d’elles han de ser els presidents o presidentes de les
diputacions de Catalunya. Per tant, cal rectificar l’anterior acord, designant com a
representant en dita Comissió, el president titular de la Diputació de Girona que,
actualment, és el senyor Miquel Noguer i Planas, en virtut del nomenament efectuat
en la sessió extraordinària del ple, de data 31 de juliol de 2018.
Per tal motiu i en virtut de les atribucions conferides a aquesta Presidència a l’article
34 1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local,
R E S O L C:
Primer. Deixar sense efecte la designació dels representants a l’anomenada
“Comissió de Cooperació Local de Catalunya”, aprovada en la sessió extraordinària
del ple de data 7 d’agost de 2018.
Segon. Designar com a membres representants de la Diputació de Girona a
l’anomenada “Comissió de Cooperació Local de Catalunya”, el president senyor
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MIQUEL NOGUER i PLANAS, com a representant titular, i el vicepresident primer
senyor JOSEP FERMÍ SANTAMARIA i MOLERO, com a representant suplent.
Tercer. Elevar la present resolució al ple de la Diputació per a la seva ratificació en la
propera sessió que celebri.
Quart. Notificar la present resolució al senyor president de Comissió de Cooperació
Local de Catalunya.”
•

PLE125/000006/2019-PPRES; Proposta Presidència; Resolució de
Presidència núm. 566, de data 4-3-19, d'aprovació del text del compromís
nacional pel desplegament de fibra òptica entre la Generalitat de Catalunya
i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. (Exp. 2019/2125)

La corporació, a proposta de la Presidència per unanimitat ACORDA la ratificació de
la Resolució número 566 de 4 de març de 2019, del tenor següent:
“Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona, comparteixen el convenciment de la necessitat de fomentar
conjuntament el desenvolupament de la societat digital catalana per donar una
resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més enllà
d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per cadascuna
de les diverses administracions i entitats en aquest àmbit.
Que per fomentar el desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures
tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la igualtat
d’oportunitats per a tots els territoris, ciutadania i empreses de Catalunya, es vol
signar un compromís nacional amb l’objectiu d’impulsar i accelerar el procés de
desplegament de la fibra òptica, no només a les capitals de comarca, sinó també a
tots els municipis de les comarques Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Que la Diputació de Girona, en funció de les seves competències per a la prestació
d’assistència econòmica, jurídica i tècnica, i per l'interès públic i social i econòmic que
representa per al territori, per al sector econòmic i pels beneficis que suposa per als
habitants dels municipis on s’actuarà, està interessada en la participació del que serà
aquest pla d’actuació.
D'acord amb els antecedents, l’informe del centre gestor de Servei de Sistemes i
Tecnologies de la Informació, i l'informe del centre gestor de Presidència, en ús de les
atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local (art. 34 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local)
RESOLC
Primer. Aprovar el text del compromís nacional pel desplegament de fibra òptica entre
la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
(Exp. 2019/2125), el tenor literal del qual es com segueix:
“COMPROMÍS NACIONAL PEL DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA ENTRE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, GIRONA,
LLEIDA I TARRAGONA
Barcelona, 4 de març de 2019
REUNITS
El Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joaquim Torra i
Pla,
L’Honorable conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el senyor Jordi
Puigneró i Ferrer, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 3/2018, de 29 de
maig, (DOGC núm. 7632 - 1.6.2018) en exercici de les competències que li confereix
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l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat,
L’Excel·lentíssim senyor Marc Castells i Berzosa, en representació de la Diputació de
Barcelona.
L’Il·lustríssim senyor Miquel Noguer i Planas, en representació de la Diputació de
Girona.
La Il·lustríssima senyora Rosa Maria Perelló Escoda, en representació de la Diputació
de Lleida.
L’Il·lustríssim senyor Josep Poblet i Tous, en representació de la Diputació de
Tarragona.
Les parts intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat
expressats, i en l’exercici de les facultats que a cada un li estan conferides, amb plena
capacitat legal per formalitzar el present protocol d’entesa i, a tal efecte,
MANIFESTEN
I. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la
Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida, tenen el
convenciment de la necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament de la
societat digital catalana per donar una resposta de país als grans reptes que planteja
la revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents
iniciatives dutes a terme per cadascuna de les diverses administracions i entitats en
aquest àmbit.
II. Que en representació del Govern de la Generalitat de Catalunya i del món local, es
comprometen a fomentar conjuntament el desplegament i la gestió coordinada
d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la
igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, ciutadania i empreses de Catalunya.
III. Que, amb aquest objectiu, s’acorda impulsar i accelerar el procés de
desplegament de la fibra òptica, no només a les capitals de comarca, sinó també a
tots els municipis de les comarques de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, en els
propers anys.
Amb el desig de formalitzar aquesta cooperació i aprofundir-hi, les parts adopten els
següents
ACORDS
Primer. Es definirà un pla d'actuació anual en el que es prioritzin les accions a
desenvolupar i on es concretin les actuacions, els recursos, el període o termini
d'execució i els indicadors per part del Govern amb cadascuna de les Diputacions.
Segon. Aquest pla d’actuació partirà i tindrà en compte les inversions i desplegaments
de fibra òptica que el Govern de la Generalitat ja fa anys que ha desplegat com a
xarxa pròpia amb l’objectiu d’accelerar aquest procés de connectivitat a tots els
indrets del país.
Tercer. Amb la voluntat d'accelerar el desplegament de la fibra òptica a les
respectives demarcacions es fomentarà la signatura dels acords necessaris entre el
Govern i les Diputacions, amb la forma jurídica adequada.
El Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joaquim Torra i
Pla
L’Honorable conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el senyor Jordi
Puigneró i Ferrer
L’Excel·lentíssim senyor Marc Castells i Berzosa, en representació de la Diputació de
Barcelona
L’Il·lustríssim senyor Miquel Noguer i Planas, en representació de la Diputació de
Girona.
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La Il·lustríssima senyora Rosa Maria Perelló Escoda, en representació de la Diputació
de Lleida
L’Il·lustríssim senyor Josep Poblet i Tous, en representació de la Diputació de
Tarragona”.
Segon. Facultar la Presidència per a la signatura d'aquest compromís i de qualsevol
document que es derivi en desenvolupament del mateix, 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 bases
de règim local i normativa concordant.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats amb indicació dels recursos
corresponents.
Quart. Elevar la present resolució a ratificació del Ple de la Diputació de Girona.”
4.

Informació de la Presidència.

El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent:
Assistència a actes representatius:
• A Girona, a l’exposició Faraó. Rei d’Egipte.
• A Girona, al Festival Internacional del Circ Elefant d’Or.
• A Sant Petersburg, a la reunió del Conservatori de Música.
• A Porqueres, a la visita de l’ampliació del Centre de Serveis de la Gent Gran.
• A Barcelona, a la presentació del Compromís Nacional pel desplegament de la
fibra òptica a Catalunya.
• A Girona, a la 3a edició de la Sea Otter Europe Costa Brava-Bike Show.
• A Vidreres, a la Festa del Ranxo 2019.
• A Girona, a la 6a edició del Vívid 2019.
• A Girona, a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
• A Girona, al lliurament dels X Premis Carles Rahola de comunicació.
• A Girona, al 67è Rally Moritz Costa-Brava.
• A Girona, a l’ofrena floral a la tomba de Carles Rahola.
• A Barcelona, a la presentació del MIC 2019.
Visites:
• Al despatx de presidència amb els alcaldes de Palau de Santa Eulàlia, Isòvol,
Viladamat, Cervià, Sant Pau de Segúries i Sant Pere Pescador.
• Amb l’Hble. Sra. Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
• Visita a Sant Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres, Bellcaire d’Empordà,
Regencós i Serra de Daró, en visita a territori.
• Visita del president de la Diputació de València, ll·lm. Sr. Antoni Francesc
Gaspar.
• Entitats i particulars: 18.
Reunions de treball:
• Juntes de Govern.
• Junta de Portaveus i Presidents de Grup.
• Presentació del protocol d’Intencions MICSPORTS, presentació del projecte de
la Nova Casa de la Tecnologia de Girona.
• Mitjans de comunicació: entrevista a TVGirona.
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La Diputació de Girona expressa el seu més sentit condol a la família de Xavier
Alberch i Fugueras, exgerent de XALOC i treballador de Xaloc en actiu. També
expressem el nostre condol a la família de Cristina Cervià, actriu i directora de teatre
gironina, als familiars de les víctimes de l’atemptat de Nova Zelanda i als familiars
dels morts arran del tiroteig d’Utrech.
També expressem, en nom de la corporació, el suport a la noticia del no arxivament
de la querella contra l’alcalde de la Bisbal i diputat, el company Lluís Sais, pels fets de
l’1 d’octubre que, com bé saben, és a l’únic a qui se li manté aquesta querella, els
altres han sigut sobreseguts. Per tant, senyor Sais, tot el nostre suport i tot el nostre
escalf.
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA
5.

PLE125/000017/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats
per l'expropiació derivada del projecte d'obres del Condicionament del
tram entre PK 0+10 i PK 0+870 i marge dret entre PK 0+100 i PK 0+200 de la
ctra. GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya. (Exp. 2018/8275)

“L’aprovació definitiva del Projecte constructiu d’obres del Condicionament del tram
entre els PK 0+610 i PK 0+870 i del marge dret entre els PK 0+100 i PK 0+200 de la
carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya. TM de Sant Martí Vell porta
aparellada la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració
d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte als efectes de l’expropiació
forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 18 de setembre de
2018, va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris
formulada a l’efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació,
derivada de l’execució del projecte esmentat, i que es descriu tot seguit:
Terme municipal de Sant Martí Vell
Finca Polígon Parcel·la
de
projecte

Subparcel·la

Titularitat

Classe

Terrenys afectats
Superfície (m2)
Obra (m2)

Domini
públic (m2)

1

1

21

a

B17410374

Rústica

130,66

237,12

2

2

74

a, b i c

40305091Y
40303028J

Rústica

8,14

69,73

3

2

73

b

40249022B

Rústica

33,23

75,15

4

2

72

-

40126964Z
40302300K

Rústica

7,64

68,43
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77912338E

5

1

23

a

40123696N

Rústica

307,55

224,80

6

2

66

a

40266806Q

Rústica

266,14

397,52

7

1

25

-

B17410374

Rústica

21,00

276,93

8

1

5

-

40169677Q

Rústica

95,67

269,17

Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats es va sotmetre a informació
pública durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 199 de data 16 d’octubre de 2018, al Diari
de Girona de data 17 d’octubre de 2018, El Punt Avui de data 18 d’octubre de 2018,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7730 de data 19 d’octubre de
2018 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Martí Vell en data 17 d’octubre de
2018.
Durant aquest període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, la qual es
respon en base a l’informe emès per la tècnica d’expropiacions, en data 28 de febrer
de 2019, que transcrit literalment diu:
“Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 18 de setembre de 2018, va aprovar
definitivament el projecte constructiu d’obres del condicionament del tram entre els PK 0+610 i PK 0+870
i del marge dret entre els PK 0+100 i PK 0+200 de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per
Madremanya. Terme municipal de Sant Martí Vell. Alhora, va aprovar inicialment la relació de béns i
drets afectats per l’expropiació derivada del projecte esmentat.
Aquesta Diputació va publicar l’anunci d’informació pública de la relació de béns i drets afectats per
l’expropiació derivada del projecte esmentat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 199 de 16
d’octubre de 2018, al Diari de Girona el dia 17 d’octubre de 2018, el diari El Punt del dia 18 d’octubre de
2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7730 de 19 d’octubre de 2018 i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Martí Vell, perquè en el termini de 15 dies hàbils els interessats
poguessin formular al·legacions, d’acord amb el que estableixen els articles 18 i 19.2 de la Llei, de 16 de
desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.
En la relació de propietaris, béns i drets afectats per l’expropiació hi figura, entre altres, la finca següent:
Finca de
projecte

Polígon

Parcel·la

Subparcel·la

Titularitat

Classe

Obra m2

Domini
públic (m2)

8

1

5

-

40169677Q

Rústica

95,67

269,17

En data 19 d’octubre de 2018, el Sr. Josep Trias Quer, va presentar un escrit d’al·legacions sol·licitant
que s’esmenés l’error de la qualificació de la finca 8 (pol. 1, parc. 5) del terme municipal de Sant Martí
Vell, ja que la finca és urbana i no rústica segons la documentació que aporta del cadastre.
Informe sobre l’al·legació presentada
S’informa que, segons les dades del cadastre, la finca 8 (pol. 1, parc. 5) del terme municipal de Sant
Martí Vell es tracta d’una parcel·la amb immobles de diferent classe (urbà i rústic). En concret té dues
referències cadastrals per les quals es diferencien:

1)17182A001000050001SG: Urbana
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2)17182A001000050000AF: Rústica
Segons els plànols del projecte d’obres i la zona d’afectació per l’expropiació, s’ha identificat que
l’afectació de la finca 8 (pol. 1, parc. 5) del terme municipal de Sant Martí Vell només afecta a la finca
amb la referència cadastral 17182A001000050001SG. Per la qual cosa, la qualificació de la finca
esmentada és urbana i no rústica.
Vist l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària Local en funcions parcials, en data 22 de febrer de
2019, en què estableix que la superfície necessària a expropiar per a l’execució de l’obra en la finca 8
(pol. 1, parc. 5) del terme municipal de Sant Martí Vell és de 184,86 m2.
Conclusió
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Josep Trias Quer, ja que la finca 8 (pol. 1, parc. 5) del terme
municipal de Sant Martí Vell amb la referència cadastral 17182A001000050001SG, segons les dades del
Cadastre, té la qualificació d’urbana i, per tant, es prescindeix del domini públic, d’acord amb el Decret
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el test refós de la Llei de carreteres.
Alhora, modificar la relació de propietaris, béns i drets afectats en el sentit que la finca 8 (pol. 1, parc. 5)
del terme municipal de Sant Martí Vell és urbana i que la superfície necessària a ocupar per a l’execució
de l’obra és de 184,86 m2, d’acord amb l’informe emès per l’enginyer director del servei de Xarxa viària
Local, en data 22 de febrer de 2019.
Finca de
projecte

Polígon

Parcel·la

Subparcel·la

Titularitat

Classe

Obra m2

Domini
públic (m2)

8

1

5

-

40169677Q

Urbana

184,86

0,00”

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. Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Jose Trias Quer, d’acord amb l’informe
emès per la tècnica d’expropiacions en data 28 de febrer de 2019 i modificar la
superfície d’afectació en 184,86 m2, d’acord amb l’informe emès pel cap del Servei de
Xarxa Viària Local en funcions parcials, en data 22 de febrer de 2019.
Segon. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris,
béns i drets a ocupar necessàriament per l’execució de les obres del Projecte
constructiu d’obres del Condicionament del tram entre els PK 0+610 i PK 0+870 i del
marge dret entre els PK 0+100 i PK 0+200 de la carretera GIV-6701, de Bordils a
Corçà per Madremanya. TM de Sant Martí Vell, que es descriu tot seguit:
Terme municipal de Sant Martí Vell
Finca Polígon Parcel·la
de
projecte

Subparcel·la

Titularitat

Classe

Terrenys afectats
Superfície (m2)
Obra (m2)

Domini
públic (m2)

1

1

21

a

B17410374

Rústica

130,66

237,12

2

2

74

a, b i c

40305091Y
40303028J

Rústica

8,14

69,73
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3

2

73

b

40249022B

Rústica

33,23

75,15

4

2

72

-

40126964Z
40302300K
77912338E

Rústica

7,64

68,43

5

1

23

a

40123696N

Rústica

307,55

224,80

6

2

66

a

40266806Q

Rústica

266,14

397,52

7

1

25

-

B17410374

Rústica

21,00

276,93

8

1

5

-

40169677Q

Urbana

184,86

0,00

Tercer. Declarar la necessitat d’ocupació, i, per tant, l’inici de l’expedient expropiatori,
dels béns i drets afectats que figuren descrits en la relació concreta i individualitzada
de propietaris, béns i drets a ocupar, ja que són indispensables per a l’execució del
Projecte constructiu d’obres del Condicionament del tram entre els PK 0+610 i PK
0+870 i del marge dret entre els PK 0+100 i PK 0+200 de la carretera GIV-6701, de
Bordils a Corçà per Madremanya. TM de Sant Martí Vell, de conformitat amb el que
estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa
i l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’expropiació forçosa.
Quart. Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, en un o
dos diaris de major circulació de la província i al tauler electrònic de l’Ajuntament de
Sant Martí Vell, d’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre
de 1954, sobre expropiació forçosa.
Cinquè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a
l’Ajuntament de Sant Martí Vell.
Sisè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats.”
El president senyor Miquel Noguer comenta que passaríem a la Comissió de
Promoció Econòmica d’Administració i Hisenda, el punt cinquè seria l’aprovació
definitiva de la relació dels béns i drets afectats per l’expropiació derivada del projecte
d’obres de condicionament del tram de la carretera de Bordils de Corçà per
Madremanya, senyora Maria Àngels Planas, té la paraula.
La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas intervé i manifesta que en el
ple del mes de setembre, vam aprovar una relació de tots els propietaris, de manera
individualitzada, de la descripció de tots els béns i tots els drets afectats en aquesta
expropiació. Es va emetre la informació pública, i durant el període d’informació
pública es van presentar al·legacions. El senyor Josep Tries Quer va presentar unes
al·legacions, que esmenéssim un error de qualificació de la finca, i es va estimar
aquesta al·legació i, d’acord amb l’informe que ha emès el tècnic, es modifica la
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superfície afectada a 184,86 m2 i el que portem aquí és que aprovem definitivament
tota la relació individualitzada dels propietaris i declarar la necessitat d’ocupació i
dimissió de l’expedient d’expropiació d’aquests béns i drets afectats.
El diputat senyor Lluc Salellas intervé per anunciar l’abstenció del grup de la CUP en
aquest punt.
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
6.

PLE125/000019/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Donar compte de la modificació del Pla anual de control
financer de l'exercici 2019 elaborat per la Intervenció General. (Exp.
2017/5149)

“ANTECEDENTS
En data 3 de maig de 2017 la Intervenció General va elaborar el Pla anual de control
financer (PACF) per a l’exercici 2018, del qual es va donar compte a la Comissió
Informativa d’Hisenda en sessió de data 9 de maig de 2017, de conformitat amb
l’article 21.1 de la Instrucció de control intern aprovada pel Ple de 20 de maig de
2014, modificada el 17 de març de 2015 i vigent fins el 30 de juny de 2018.
En data 4 de setembre de 2018 la Intervenció General va modificar el PACF per
l’exercici 2018, del qual se’n va donar compte al Ple de 18 de setembre de 2018.
L’apartat cinquè del PACF preveu que la Intervenció General podrà modificar-lo com
a conseqüència de l’execució de controls, en virtut de sol·licitud o mandat legal,
variacions en el nombre d’Entitats que formen part del sector institucional objecte de
control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades.
Amb data 12 de maig de 2017 es publica el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local
(RCIL) que té per objecte el desplegament reglamentari previst en l'article 213 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), si bé la seva entrada en vigor es posposa fins l’1 de
juliol de 2018.
El règim de control intern establert al RCIL es regula sobre la base de l'experiència en
l'exercici d'aquesta funció per part de la Intervenció general de l’administració de
l’Estat (IGAE) configurant, per tant, un model consistent amb l'establert per al sector
públic estatal. Amb aquests efectes, s’incorporen regles, tècniques i procediments
d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores substancials en l'exercici del control
intern en les entitats locals. El control intern de l'activitat economicofinancera del
sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció
interventora i el control financer.
L’adaptació del model vigent a la Diputació de Girona a les previsions del RCIL
requereix ajustar els procediments existents, així com elaborar la metodologia
necessària per a la realització de les actuacions previstes.
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D’una lectura sistemàtica dels articles 29, 31, 32 i 40 del RCIL se’n desprèn que el
control permanent es classifica en:
•Control permanent no planificable, corresponent en aquelles actuacions que
l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor i que s’han d’efectuar en el
moment i condicions que estableixi la norma. Aquestes actuacions no es
recullen al PACF degut a que no requereixen de planificació.
•Control permanent planificable obligatori, i seleccionable, corresponent en
aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor, i
que és el propi Interventor qui planifica el moment i la forma de realitzar-les; o
les que l’òrgan interventor seleccionarà anualment sobre la bases d’un anàlisi
de riscos consistent en els objectius que es pretenguin aconseguir, les
prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles. Aquestes
actuacions es recullen totes al PACF.
En compliment d’aquest precepte legal, s’ha elaborat aquest Pla, amb la finalitat
d’adaptar-lo a les previsions del RCIL, que substitueix el Pla elaborat en data 4 de
setembre de 2018 i que determina el marc de les actuacions de control financer
corresponents a l’exercici 2019, sense perjudici de les modificacions que sigui
procedent realitzar al llarg del mateix.
FONAMENTS JURÍDICS
1.Text refós de la Instrucció de control intern de la gestió econòmica de la Diputació
de Girona, els seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen (ICI),
aprovat pel Ple de la Diputació de Girona el dia 17 de març de 2015, vigent fins el
30 de juny de 2018.
2.Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local.
3.Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL).
Vistos els antecedents i els fonaments jurídics anteriors, a proposta de la Intervenció
General la Comissió Informativa de Promoció econòmica, Administració i Hisenda hi
dictamina favorablement i proposa al Ple el següent:
DONAR COMPTE de la modificació del pla anual de control financer 2019, que figura
com a Annex 1 a l’expedient.”
La vicepresidenta tercera senyora Planas intervé i manifesta que, com ja vostès
saben, l’òrgan interventor, cada any, està obligat a elaborar el Pla Anual de Control
Financer. El contingut d’aquest Pla és el que portem avui per donar compte. És el
mateix que a l’exercici 2018, amb alguna modificació formal. El tenen vostès a la seva
disposició, ja han pogut veure’l. Les novetats que portem són que les auditories
financeres també, aquest any, s’han fet als organismes autònoms i als consorcis. I,
bé, simplement és donar compte d’aquesta modificació del Pla Anual de Control.
La corporació es dona per assabentada de la informació anterior.
7.

PLE125/000024/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost
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general de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels
consorcis adscrits de l'exercici 2018. (Exp. 2019/1039)
“La base 61a. d’execució del pressupost de la Diputació per a l’exercici 2019 estableix
que l’aprovació de la liquidació del pressupost general i dels consorcis adscrits
correspon al president de la Diputació, amb l’informe previ de la Intervenció General, i
se n’ha de donar compte en la primera sessió al Ple de la corporació.
D’acord amb aquesta base, així com l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i els articles 90 i 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i amb
l’informe previ de la Intervenció, el president de la Diputació, mitjançant decret de 18
de febrer de 2019, ha aprovat la liquidació del pressupost general de la Diputació de
Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits 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:
PRIMER. Donar-se per assabentat de la resolució de Presidència, de data 18 de
febrer de 2019, sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la
Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de
l’exercici 2018, que es transcriu tot seguit:
«Tal i com estableix l’article 191.1 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 (TRLLRHL), el
pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament
d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de
la Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents.
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de
l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del TRLLRHL i l’article 89.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Atès el que estableixen l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 del Reial Decret
500/1990, correspon al president de l’entitat local, previ informe de la intervenció,
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels
pressupostos dels organismes autònoms dependents.
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 93.1
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:
a) Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els pagaments realitzats.
b) Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials,
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, així com els recaptats nets.
Així mateix, com a conseqüència del pressupost s’hauran de determinar els drets
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el
resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria
(art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril).
Per tot això, vist l’informe de control permanent relatiu a la liquidació del pressupost
de la Diputació de Girona , així com els informes de control permanent dels
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organismes autònoms i dels consorcis del sector públic de la Diputació de Girona, de
conformitat amb les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local
(article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, i article 90.3 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya),
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona de
l’exercici 2018, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica:
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdits inicials

127.056.000,00

Modificacions de crèdit

32.374.191,66

Crèdits definitius

159.430.191,66

Despeses autoritzades

143.842.907,50

Despeses compromeses

141.267.446,35

Obligacions reconegudes

117.571.891,62

Pagaments realitzats

97.533.033,05

Reintegraments de pagament

209.064,42

Pagaments líquids

97.323.968,63

1.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsions inicials

127.056.000,00

Modificacions de crèdit

32.374.191,66

Previsions definitives

159.430.191,66

Drets reconeguts

122.658.041,09

Drets anul·lats

1.616.989,37

Drets cancel·lats

0,00

Drets reconeguts nets

121.041.051,72

Drets recaptats

122.487.517,17

Devolucions d'ingressos indeguts

1.616.989,37

Recaptació neta

120.870.527,80

1.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ
1.3.1. Del pressupost de despeses
Cap.

Crèdits inicials

1
2
3
4

16.379.877,44
11.732.577,38
92.284,00
62.694.603,62

Modificacions
de crèdit
203.089,40
4.183.970,88
6.900,00
3.182.286,82

Crèdits
definitius
16.582.966,84
15.916.548,26
99.184,00
65.876.890,44

Despeses
autoritzades
15.647.554,30
12.946.518,57
47.047,07
63.936.930,94

Despeses
compromeses
15.647.554,30
12.809.166,84
47.047,07
63.820.079,03

Obligacions
reconegudes
15.645.926,90
10.722.799,47
47.047,07
60.472.744,24

Pagaments
realitzats
15.842.585,23
10.720.628,86
47.047,07
43.823.150,80

Reinteg. de
pagament
196.658,33
12.406,09
0,00
0,00
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Pendent
pagament
0,00
14.576,70
0,00
16.649.593,44

Cap.

Crèdits inicials

5
6
7
8
9
Total

3.000.000,00
15.403.671,56
15.714.171,94
270.000,00
1.768.814,06
127.056.000,00

Modificacions
de crèdit
-2.881.073,56
4.894.503,57
19.276.114,61
21.513,50
3.486.886,44
32.374.191,66

Crèdits
definitius
118.926,44
20.298.175,13
34.990.286,55
291.513,50
5.255.700,50
159.430.191,66

Despeses
autoritzades
0,00
12.291.853,06
33.454.155,80
263.537,92
5.255.309,84
143.842.907,50

Despeses
compromeses
0,00
11.646.423,79
31.778.327,56
263.537,92
5.255.309,84
141.267.446,35

Obligacions
reconegudes
0,00
7.678.301,79
17.486.224,39
263.537,92
5.255.309,84
117.571.891,62

Pagaments
realitzats
0,00
7.676.411,70
14.054.653,23
113.246,32
5.255.309,84
97.533.033,05

Reinteg. de
pagament
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209.064,42

Pagaments
líquids
0,00
7.676.411,70
14.054.653,23
113.246,32
5.255.309,84
97.323.968,63

Pendent
pagament
0,00
1.890,09
3.431.571,16
150.291,60
0,00
20.247.922,99

1.3.2. Del pressupost d’ingressos
Cap.

Previsions
inicials

Modificacions de
crèdit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

11.824.328,64
15.365.096,16
1.945.352,17
87.904.754,49
64.909,96
0,00
2.022.308,58
90.000,00
7.839.250,00
127.056.000,00

0,00
0,00
0,00
1.261.434,13
0,00
0,00
1.380.512,56
30.811.244,97
-1.079.000,00
32.374.191,66

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

Drets
anul·lats

11.824.328,64
15.365.096,16
1.945.352,17
89.166.188,62
64.909,96
0,00
3.402.821,14
30.901.244,97
6.760.250,00
159.430.191,66

12.509.003,92
15.920.522,96
1.137.211,83
90.902.571,92
66.895,75
2.066,12
2.018.535,27
101.233,32
0,00
122.658.041,09

68.203,80
313.192,77
1.461,44
1.234.131,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.616.989,37

Drets
canc
el·lat
s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drets
reconeguts
nets

Drets recaptats

Dev.
ingressos
indeguts

Recaptació
neta

Pendent
cobrament

12.440.800,12
15.607.330,19
1.135.750,39
89.668.440,56
66.895,75
2.066,12
2.018.535,27
101.233,32
0,00
121.041.051,72

12.509.003,92
15.920.522,96
996.305,58
90.872.954,25
66.895,75
2.066,12
2.018.535,27
101.233,32
0,00
122.487.517,17

68.203,80
313.192,77
1.461,44
1.234.131,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.616.989,37

12.440.800,12
15.607.330,19
994.844,14
89.638.822,89
66.895,75
2.066,12
2.018.535,27
101.233,32
0,00
120.870.527,80

0,00
0,00
140.906,25
29.617,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.523,92

1.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
1.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
170.523,92
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats

1.159.769,35

Total (a+b)

1.330.293,27

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent

20.247.922,99

b. Obligacions pendents de pagament exercicis
tancats

9.413.016,71

Total (a+b)
1.4.2. Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V

29.660.939,70
118.919.217,01

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV

86.888.517,68

(A) Operacions corrents (a-b)

32.030.699,33

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII
(B) Operacions de capital (c-d)
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)

2.020.601,39
25.164.526,18
-23.143.924,79
8.886.774,54

e. Drets reconeguts nets capítol VIII

101.233,32

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII

263.537,92

2. ACTIUS FINANCERS (e-f)

-162.304,60

g. Drets reconeguts nets capítol IX
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h. Obligacions reconegudes netes capítol IX
3. PASSIUS FINANCERS (g-h)
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(1+2+3)
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
per a despeses generals
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+67)
1.4.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ
a. Disponibles

5.255.309,84
-5.255.309,84
3.469.160,10
9.389.963,31
896.043,15
1.759.763,43
11.995.403,13
6.170.253,09
3.497.813,41

b. Retinguts

573.166,04

c. Autoritzats

174.652,38

d. Compromesos d’exercicis anteriors
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA

1.924.621,26
4.992.057,30

a. Disponibles per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

b. Retinguts per projectes amb finançament afectat
(PFA)

2.344.060,71

c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat
(PFA)

916.962,13

d. Compromesos per projectes amb finançament
afectat (PFA)

1.731.034,46

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ
a. Compromesos de l’exercici
b. Disponibles de crèdits de capital
c. Disponibles de modificacions de crèdit quart
trimestre
d. Retinguts de crèdits de capital

30.695.989,65
20.039.899,01
4.704.503,50
495.565,18
3.972.175,32

e. Retinguts de modificacions de crèdit quart
trimestre
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f. Autoritzats de crèdits de capital

48.238,41

g. Autoritzats de modificacions de crèdit quart
trimestre

1.435.608,23

TOTAL (1+2+3)

41.858.300,04

1.4.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS

66.056.125,22

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)

1.671.600,11

a. Del pressupost corrent

170.523,92

b. De pressupostos tancats

1.159.769,35

c. D'operacions no pressupostàries
3. OBLIGACIONS
(d+e+f)

PENDENTS

DE

341.306,84
PAGAMENT
30.838.579,07

d. Del pressupost corrent

20.247.922,99

e. De pressupostos tancats

9.413.016,71

f. D'operacions no pressupostàries

1.177.639,37

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

-112.236,27

g. Cobraments
definitiva

realitzats

pendents

d'aplicació

h. Pagaments
definitiva

realitzats

pendents

d'aplicació

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

120.765,17
8.528,90
36.776.909,99

II. Saldos de dubtós cobrament

1.150.841,25

III. Excés de finançament afectat

1.946.806,30

IV. ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)

PER

A

33.679.262,44

2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT
2.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit

13.285.314,00
4.295.079,39

Crèdits definitius

17.580.393,39

Despeses autoritzades

16.276.526,15
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Despeses compromeses

16.179.797,96

Obligacions reconegudes

11.390.048,36

Pagaments realitzats

9.542.220,52

Reintegraments de pagament

8.505,79

Pagaments líquids

9.533.714,73

2.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsions inicials

13.285.314,00

Modificacions de crèdit

4.295.079,39

Previsions definitives

17.580.393,39

Drets reconeguts

13.357.649,08

Drets anul·lats

380,00

Drets cancel·lats

0,00

Drets reconeguts nets

13.357.269,08

Drets recaptats

250.233,08

Devolucions d'ingressos indeguts

380,00

Recaptació neta

249.853,08

2.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ
2.3.1. Del pressupost de despeses
Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Crèdits
inicials
2.149.918,77
4.666.348,93
0,00
5.827.017,52
32.248,78
159.780,00
450.000,00
0,00
0,00
13.285.314,00

Modificacions
de crèdit
0,00
211.244,42
0,00
3.801.422,68
0,00
0,00
282.412,29
0,00
0,00
4.295.079,39

Crèdits
definitius
2.149.918,77
4.877.593,35
0,00
9.628.440,20
32.248,78
159.780,00
732.412,29
0,00
0,00
17.580.393,39

Despeses
autoritzades
1.794.216,99
4.261.036,11
0,00
9.484.821,47
0,00
46.039,29
690.412,29
0,00
0,00
16.276.526,15

Despeses
compromeses
1.794.216,99
4.234.214,61
0,00
9.417.639,24
0,00
46.039,29
687.687,83
0,00
0,00
16.179.797,96

Obligacions
reconegudes
1.788.224,48
2.862.367,77
0,00
6.312.489,46
0,00
13.942,41
413.024,24
0,00
0,00
11.390.048,36

Pagaments
realitzats
1.796.730,27
2.564.685,56
0,00
4.880.746,68
0,00
13.942,41
286.115,60
0,00
0,00
9.542.220,52

Reinteg. de
pagament
8.505,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.505,79

Pagaments
líquids
1.788.224,48
2.564.685,56
0,00
4.880.746,68
0,00
13.942,41
286.115,60
0,00
0,00
9.533.714,73

Pendent
pagament
0,00
297.682,21
0,00
1.431.742,78
0,00
0,00
126.908,64
0,00
0,00
1.856.333,63

2.3.2. Del pressupost d’ingressos
Cap.

Previsions
inicials

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

0,00
0,00
177.398,00
13.107.416,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.285.314,00

Modificacions
de crèdit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.295.079,39
0,00
4.295.079,39

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

0,00
0,00
177.398,00
13.107.416,00
500,00
0,00
0,00
4.295.079,39
0,00
17.580.393,39

0,00
0,00
250.233,08
13.107.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.357.649,08

Drets
anul·lats
0,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00

Drets
cancel·lats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drets
reconeguts
nets
0,00
0,00
249.853,08
13.107.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.357.269,08

Drets
recaptats
0,00
0,00
250.233,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.233,08

Dev.
ingressos
indeguts
0,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00

Recaptació
neta

Pendent
cobrament

0,00
0,00
249.853,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.853,08

0,00
0,00
0,00
13.107.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.107.416,00

2.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
2.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
13.107.416,00
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b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats
Total (a+b)

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent

9.411.868,28
22.519.284,28

1.856.333,63

b. Obligacions pendents de pagament exercicis
tancats
Total (a+b)

61.016,70
1.917.350,33

2.4.2.Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V

13.357.269,08

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV

10.963.081,71

(A) Operacions corrents (a-b)

2.394.187,37

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII

0,00

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII

426.966,65

(B) Operacions de capital (c-d)

-426.966,65

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)

1.967.220,72

e. Drets reconeguts nets capítol VIII

0,00

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII

0,00

2. ACTIUS FINANCERS (e-f)

0,00

g. Drets reconeguts nets capítol IX

0,00

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX

0,00

3. PASSIUS FINANCERS (g-h)

0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)

1.967.220,72

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a
despeses generals

853.015,59

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

0,00

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)
2.4.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ
a. Disponibles

2.820.236,31
1.492.698,81
970.744,64
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b. Retinguts

142.381,89

c. Autoritzats

94.003,73

d. Compromesos d’exercicis anteriors

285.568,55

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA

0,00

a. Disponibles per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

b. Retinguts per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

d. Compromesos per projectes amb finançament
afectat (PFA)

0,00

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ

4.697.646,22

a. Compromesos de l’exercici

4.504.181,05

b. Disponibles de crèdits de capital

155.740,71

c. Disponibles de modificacions de crèdit quart
trimestre

35.000,00

d. Retinguts de crèdits de capital

0,00

e. Retinguts de modificacions de crèdit quart
trimestre
f. Autoritzats de crèdits de capital

0,00
2.724,46

g. Autoritzats de modificacions de crèdit quart
trimestre
TOTAL (1+2+3)

6.190.345,03

2.4.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS

659.337,92

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)
a. Del pressupost corrent

9.411.868,28

c. D'operacions no pressupostàries
PENDENTS

22.544.858,45
13.107.416,00

b. De pressupostos tancats

3. OBLIGACIONS
(d+e+f)

0,00

DE

25.574,17
PAGAMENT
2.158.499,85
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d. Del pressupost corrent

1.856.333,63

e. De pressupostos tancats

61.016,70

f. D'operacions no pressupostàries

241.149,52

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
g. Cobraments
definitiva

realitzats

h. Pagaments
definitiva

realitzats

pendents

-3.241,00
d'aplicació
3.241,00

pendents

d'aplicació
0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

21.042.455,52

II. Saldos de dubtós cobrament

0,00

III. Excés de finançament afectat

0,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)

PER

A
21.042.455,52

3. ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS - XALOC
3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit

11.040.700,00
1.298.318,50

Crèdits definitius

12.339.018,50

Despeses autoritzades

11.542.975,70

Despeses compromeses

11.496.798,10

Obligacions reconegudes

10.773.637,24

Pagaments realitzats

10.206.797,20

Reintegraments de pagament
Pagaments líquids
3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsions inicials
Modificacions de crèdit

93,39
10.206.703,81
11.040.700,00
1.298.318,50

Previsions definitives

12.339.018,50

Drets reconeguts

10.286.084,00

Drets anul·lats

10.438,30
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Drets cancel·lats

0,00

Drets reconeguts nets

10.275.645,70

Drets recaptats

10.252.028,68

Devolucions d'ingressos indeguts

10.438,30

Recaptació neta

10.241.590,38

3.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ
3.3.1. Del pressupost de despeses
Cap.

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
definitius

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

6.667.487,69
4.174.761,14
90.000,00
36.000,00
71.851,17
600,00
0,00
0,00
0,00
11.040.700,00

-106.148,83
149.177,29
0,00
0,00
-71.851,17
1.252.414,21
0,00
74.727,00
0,00
1.298.318,50

6.561.338,86
4.323.938,43
90.000,00
36.000,00
0,00
1.253.014,21
0,00
74.727,00
0,00
12.339.018,50

Despeses
autoritzades

Despeses
compromeses

5.946.484,29
4.224.132,80
62.015,80
16.186,20
0,00
1.244.359,41
0,00
49.797,20
0,00
11.542.975,70

5.946.484,29
4.207.362,19
62.015,80
16.186,20
0,00
1.214.952,42
0,00
49.797,20
0,00
11.496.798,10

Obligacions
reconegudes
5.860.439,64
3.638.105,56
62.015,80
16.056,20
0,00
1.147.222,84
0,00
49.797,20
0,00
10.773.637,24

Reinteg.
de
pagament
0,00
93,08
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,39

Pagaments
realitzats
5.733.301,93
3.340.442,88
61.003,19
16.056,20
0,00
1.055.993,00
0,00
0,00
0,00
10.206.797,20

Pagaments
líquids
5.733.301,93
3.340.349,80
61.002,88
16.056,20
0,00
1.055.993,00
0,00
0,00
0,00
10.206.703,81

Pendent
pagament
127.137,71
297.755,76
1.012,92
0,00
0,00
91.229,84
0,00
49.797,20
0,00
566,933,43

3.3.2. Del pressupost d’ingressos
Cap.

Previsions
inicials

Modificacions
de crèdit

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

Drets
anul·lats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

0,00
0,00
4.681.281,92
6.359.418,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.040.700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.298.318,50
0,00
1.298.318,50

0,00
0,00
4.681.281,92
6.359.418,08
0,00
0,00
0,00
1.298.318,50
0,00
12.339.018,50

0,00
0,00
5.836.337,44
4.440.658,95
9.087,61
0,00
0,00
0,00
0,00
10.286.084,00

0,00
0,00
10.438,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.438,30

Drets
cancel·lats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drets
reconeguts
nets
0,00
0,00
5.825.899,14
4.440.658,95
9.087,61
0,00
0,00
0,00
0,00
10.275.645,70

Drets
recaptats
0,00
0,00
5.802.282,12
4.440.658,95
9.087,61
0,00
0,00
0,00
0,00
10.252.028,68

Dev.
ingressos
indeguts
0,00
0,00
10.438,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.438,30

Recaptació
neta

Pendent
cobrament

0,00
0,00
5.791.843,82
4.440.658,95
9.087,61
0,00
0,00
0,00
0,00
10.241.590,38

0,00
0,00
34.055,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.055,32

3.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
3.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
34.055,32
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats

18.743,06

Total (a+b)

52.798,38

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent
b. Obligacions pendents de pagament exercicis
tancats
Total (a+b)
3.4.2.Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV
(A) Operacions corrents (a-b)

566.933,43
4.537,57
571.471,00
10.275.645,70
9.576.617,20
699.028,50
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c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII
(B) Operacions de capital (c-d)
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)

0,00
1.147.222,84
-1.147.222,84
-448.194,34

e. Drets reconeguts nets capítol VIII
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)

0,00
49.797,20
-49.797,20

g. Drets reconeguts nets capítol IX

0,00

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX

0,00

3. PASSIUS FINANCERS (g-h)

0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(1+2+3)
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
per a despeses generals

-497.991,54
1.018.420,04

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

0,00

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+67)
3.4.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ
a. Disponibles

520.428,50
834.638,21
669.286,35

b. Retinguts

93.171,85

c. Autoritzats

16.770,61

d. Compromesos d’exercicis anteriors

55.409,40

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA

0,00

a. Disponibles per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

b. Retinguts per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00
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d. Compromesos per projectes amb finançament
afectat (PFA)
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ
a. Compromesos de l’exercici
b. Disponibles de crèdits de capital
c. Disponibles de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00
730.743,05
667.751,46
8.654,80
24.929,80

d. Retinguts de crèdits de capital

0,00

e. Retinguts de modificacions de crèdit quart
trimestre
f. Autoritzats de crèdits de capital

0,00
29.406,99

g. Autoritzats de modificacions de crèdit quart
trimestre
TOTAL (1+2+3)

0,00
1.565.381,26

3.4.4. Romanent de tresoreria
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1. FONS LÍQUIDS

10.117.296,50

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)

177.612,95

a. Del pressupost corrent

34.055,32

b. De pressupostos tancats

18.743,06

c. D'operacions no pressupostàries
3. OBLIGACIONS
(d+e+f)

PENDENTS

DE

124.814,57
PAGAMENT
3.676.364,05

d. Del pressupost corrent

566.933,43

e. De pressupostos tancats

4.537,57

f. D'operacions no pressupostàries

3.104.893,05

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
g. Cobraments
definitiva

realitzats

h. Pagaments
definitiva

realitzats

pendents

6.590,47
d'aplicació
0,00

pendents

d'aplicació
6.590,47

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

6.625.135,87

II. Saldos de dubtós cobrament

7.946,16

III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)

0,00
PER

A
6.617.189,71

4. ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC
ALBÉNIZ
4.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit

2.827.200,00
12.408,01

Crèdits definitius

2.839.608,01

Despeses autoritzades

2.717.373,44

Despeses compromeses

2.717.373,44

Obligacions reconegudes

2.657.869,43

Pagaments realitzats

2.589.319,08
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Reintegraments de pagament

13.351,31

Pagaments líquids

2.575.967,77

4.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsions inicials

2.827.200,00

Modificacions de crèdit

12.408,01

Previsions definitives

2.839.608,01

Drets reconeguts

2.828.536,33

Drets anul·lats

696,75

Drets cancel·lats

0,00

Drets reconeguts nets

2.827.839,58

Drets recaptats

2.826.650,13

Devolucions d'ingressos indeguts

696,75

Recaptació neta

2.825.953,38

4.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ
4.3.1. Del pressupost de despeses
Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Crèdits
inicials
2.483.455,94
251.198,37
10,00
4.500,00
36.435,69
51.600,00
0,00
0,00
0,00
2.827.200,00

Modificacions
de crèdit
0,00
9.732,88
0,00
0,00
0,00
2.675,13
0,00
0,00
0,00
12.408,01

Crèdits
definitius
2.483.455,94
260.931,25
10,00
4.500,00
36.435,69
54.275,13
0,00
0,00
0,00
2.839.608,01

Despeses
autoritzades
2.458.757,08
202.233,30
0,36
2.571,71
0,00
53.810,99
0,00
0,00
0,00
2.717.373,44

Despeses
compromeses
2.458.757,08
202.233,30
0,36
2.571,71
0,00
53.810,99
0,00
0,00
0,00
2.717.373,44

Obligacions
reconegudes
2.455.697,08
154.634,30
0,36
2.571,71
0,00
44.965,98
0,00
0,00
0,00
2.657.869,43

Pagaments
realitzats
2.420.330,43
145.020,60
0,36
2.571,71
0,00
21.395,98
0,00
0,00
0,00
2.589.319,08

Reinteg. de
pagament
13.351,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.351,31

Pagaments
líquids
2.406.979,12
145.020,60
0,36
2.571,71
0,00
21.395,98
0,00
0,00
0,00
2.575.967,77

Pendent
pagament
48.717,96
9.613,70
0,00
0,00
0,00
23.570,00
0,00
0,00
0,00
81.901,66

4.3.2. Del pressupost d’ingressos
Cap.

Previsions
inicials

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

0,00
0,00
458.829,75
2.316.570,25
200,00
0,00
51.600,00
0,00
0,00
2.827.200,00

Modificacions
de crèdit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.408,01
0,00
12.408,01

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

0,00
0,00
458.829,75
2.316.570,25
200,00
0,00
51.600,00
12.408,01
0,00
2.839.608,01

0,00
0,00
453.566,08
2.323.370,25
0,00
0,00
51.600,00
0,00
0,00
2.828.536,33

Drets
anul·lats

Drets
cancel·lats

0,00
0,00
696,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696,75

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

Drets
reconeguts
nets
0,00
0,00
452.869,33
2.323.370,25
0,00
0,00
51.600,00
0,00
0,00
2.827.839,58

Drets
recaptats
0,00
0,00
451.679,88
2.323.370,25
0,00
0,00
51.600,00
0,00
0,00
2.826.650,13

Dev.
ingressos
indeguts
0,00
0,00
696,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696,75

Recaptació
neta
0,00
0,00
450.983,13
2.323.370,25
0,00
0,00
51.600,00
0,00
0,00
2.825.953,38

4.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
4.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
1.886,20
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats
Total (a+b)

476,15
2.362,35
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Pendent
cobrament
0,00
0,00
1.886,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.886,20

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent

81.901,66

b. Obligacions pendents de pagament exercicis
tancats
Total (a+b)
4.4.2.Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV
(A) Operacions corrents (a-b)

0,00
81.901,66
2.776.239,58
2.612.903,45
163.336,13

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII

51.600,00

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII

44.965,98

(B) Operacions de capital (c-d)
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)

6.634,02
169.970,15

e. Drets reconeguts nets capítol VIII

0,00

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII

0,00

2. ACTIUS FINANCERS (e-f)

0,00

g. Drets reconeguts nets capítol IX

0,00

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX

0,00

3. PASSIUS FINANCERS (g-h)

0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(1+2+3)

169.970,15

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
per a despeses generals

0,00

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

0,00

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+67)
4.4.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ

169.970,15
124.076,21

a. Disponibles

98.446,48

b. Retinguts

23.323,95

c. Autoritzats

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

0,00

29

d. Compromesos d’exercicis anteriors

2.305,78

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA

0,00

a. Disponibles per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

b. Retinguts per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

d. Compromesos per projectes amb finançament
afectat (PFA)

0,00

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ

57.662,37

a. Compromesos de l’exercici

57.198,23

b. Disponibles de crèdits de capital

464,14

c. Disponibles de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

d. Retinguts de crèdits de capital

0,00

e. Retinguts de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

f. Autoritzats de crèdits de capital

0,00

g. Autoritzats de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

TOTAL (1+2+3)

181.738,58

4.4.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS

674.907,51

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)
a. Del pressupost corrent

2.440,36
1.886,20

b. De pressupostos tancats

476,15

c. D'operacions no pressupostàries
3. OBLIGACIONS
(d+e+f)

PENDENTS

d. Del pressupost corrent

DE

78,01
PAGAMENT
321.340,80
81.901,66

e. De pressupostos tancats
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f. D'operacions no pressupostàries

239.439,14

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
g. Cobraments
definitiva

realitzats

h. Pagaments
definitiva

realitzats

pendents

-148,80
d'aplicació
-148,80

pendents

d'aplicació
0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

355.858,27

II. Saldos de dubtós cobrament

127,07

III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)

0,00
PER

A
355.731,20

5. CONSORCI DE LA COSTA BRAVA – ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA
5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit

18.803.580,78
6.673.872,36

Crèdits definitius

25.477.453,14

Despeses autoritzades

21.283.790,15

Despeses compromeses

21.196.004,82

Obligacions reconegudes

18.453.966,09

Pagaments realitzats

17.319.483,39

Reintegraments de pagament

5.707,84

Pagaments líquids
5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsions inicials
Modificacions de crèdit

17.313.775,55
18.803.580,78
6.673.872,36

Previsions definitives

25.477.453,14

Drets reconeguts

20.247.464,81

Drets anul·lats

0,00

Drets cancel·lats

0,00

Drets reconeguts nets

20.247.464,81
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Drets recaptats

18.108.627,94

Devolucions d'ingressos indeguts

0,00

Recaptació neta

18.108.627,94

5.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ
5.3.1. Del pressupost de despeses
Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Crèdits
inicials
1.304.229,22
16.293.540,96
800,00
203.939,00
114.975,15
886.096,45
0,00
0,00
0,00
18.803.580,78

Modificacions
de crèdit
7.149,98
4.327.719,59
0,00
0,00
0,00
809.002,79
1.530.000,00
0,00
0,00
6.673.872,36

Crèdits
definitius
1.311.379,20
20.621.260,55
800,00
203.939,00
114.975,15
1.695.099,24
1.530.000,00
0,00
0,00
25.477.453,14

Despeses
autoritzades
947.383,94
18.398.984,29
0,00
141.949,37
0,00
265.472,55
1.530.000,00
0,00
0,00
21.283.790,15

Despeses
compromeses
947.383,94
18.320.686,89
0,00
141.949,37
0,00
255.984,62
1.530.000,00
0,00
0,00
21.196.004,82

Obligacions
reconegudes
940.233,96
16.076.740,27
0,00
137.949,37
0,00
159.322,51
1.139.719,98
0,00
0,00
18.453.966,09

Pagaments
realitzats
945.859,86
16.076.269,71
81,94
137.949,37
0,00
159.322,51
0,00
0,00
0,00
17.319.483,39

Reinteg. de
pagament
5.625,90
0,00
81,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.707,84

Pagaments
líquids
940.233,96
16.076.269,71
0,00
137.949,37
0,00
159.322,51
0,00
0,00
0,00
17.313.775,55

Pendent
pagament
0,00
470,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.139.719,98
0,00
0,00
1.140.190,54

Recaptació
neta

Pendent
cobrament

0,00
0,00
17.474.744,14
97.866,26
237.757,39
0,00
0,00
298.260,15
0,00
18.108.627,94

0,00
0,00
1.974.782,13
86.792,86
6.012,33
0,00
0,00
71.249,55
0,00
2.138.836,87

5.3.2. Del pressupost d’ingressos
Cap.

Previsions
inicials

Modificacions
de crèdit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

0,00
0,00
18.153.787,68
170.354,00
163.885,12
0,00
0,00
315.553,98
0,00
18.803.580,78

0,00
0,00
4.090.555,62
0,00
0,00
0,00
0,00
2.583.316,74
0,00
6.673.872,36

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

0,00
0,00
22.244.343,30
170.354,00
163.885,12
0,00
0,00
2.898.870,72
0,00
25.477.453,14

0,00
0,00
19.449.526,27
184.659,12
243.769,72
0,00
0,00
369.509,70
0,00
20.247.464,81

Drets
anul·lats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drets
cancel·l
ats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drets
reconeguts
nets
0,00
0,00
19.449.526,27
184.659,12
243.769,72
0,00
0,00
369.509,70
0,00
20.247.464,81

Drets
recaptats
0,00
0,00
17.474.744,14
97.866,26
237.757,39
0,00
0,00
298.260,15
0,00
18.108.627,94

Dev.
ingressos
indeguts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
5.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
2.138.836,87
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats

65.723,27

Total (a+b)

2.204.560,14

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent

1.140.190,54

b. Obligacions pendents de pagament exercicis
tancats
Total (a+b)
5.4.2.Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV
(A) Operacions corrents (a-b)

0,00
1.140.190,54
19.877.955,11
17.154.923,60
2.723.031,51

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII
(B) Operacions de capital (c-d)

0,00
1.299.042,49
-1.299.042,49
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1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)
e. Drets reconeguts nets capítol VIII

1.423.989,02
369.509,70

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)

0,00
369.509,70

g. Drets reconeguts nets capítol IX

0,00

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX

0,00

3. PASSIUS FINANCERS (g-h)

0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(1+2+3)

1.793.498,72

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
per a despeses generals

1.141.352,70

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+67)
5.4.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ
a. Disponibles

292.481,10
3.121.876,09
105.456,43
1.887.757,39
1.432.253,81

b. Retinguts

177.015,85

c. Autoritzats

15.270,45

d. Compromesos d’exercicis anteriors
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA

263.217,28
3.223.077,50

a. Disponibles per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

b. Retinguts per projectes amb finançament afectat
(PFA)

1.730.279,64

c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat
(PFA)

63.026,95

d. Compromesos per projectes amb finançament
afectat (PFA)

1.429.770,91

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ

1.912.652,16

a. Compromesos de l’exercici

1.049.050,54
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b. Disponibles de crèdits de capital

854.113,69

c. Disponibles de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

d. Retinguts de crèdits de capital

0,00

e. Retinguts de modificacions de crèdit quart
trimestre
f. Autoritzats de crèdits de capital

0,00
9.487,93

g. Autoritzats de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

TOTAL (1+2+3)

7.023.487,05

5.4.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS

29.202.099,66

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)

3.224.756,42

a. Del pressupost corrent

2.138.836,87

b. De pressupostos tancats

65.723,27

c. D'operacions no pressupostàries
3. OBLIGACIONS
(d+e+f)

PENDENTS

DE

1.020.196,28
PAGAMENT
1.195.583,57

d. Del pressupost corrent

1.140.190,54

e. De pressupostos tancats

0,00

f. D'operacions no pressupostàries

55.393,03

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

3.010,97

g. Cobraments
definitiva

realitzats

h. Pagaments
definitiva

realitzats

pendents

d'aplicació
1.663,66

pendents

d'aplicació
4.674,63

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

31.234.283,48

II. Saldos de dubtós cobrament

19.508,15

III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)

23.139.980,42
PER

A
8.074.794,91
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6. CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA
6.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdits inicials

1.188.000,00

Modificacions de crèdit

589.910,92

Crèdits definitius

1.777.910,92

Despeses autoritzades

1.542.070,11

Despeses compromeses

1.537.875,62

Obligacions reconegudes

1.338.432,34

Pagaments realitzats

1.338.432,34

Reintegraments de pagament

0,00

Pagaments líquids

1.338.432,34

6.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsions inicials

1.188.000,00

Modificacions de crèdit

589.910,92

Previsions definitives

1.777.910,92

Drets reconeguts

1.259.694,36

Drets anul·lats

868,00

Drets cancel·lats

0,00

Drets reconeguts nets

1.258.826,36

Drets recaptats

1.108.209,67

Devolucions d'ingressos indeguts

0,00

Recaptació neta

1.108.209,67

6.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ
6.3.1. Del pressupost de despeses
Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Crèdits
inicials
372.235,72
398.366,82
310,00
9.500,00
5.600,00
199.000,00
202.987,46
0,00
0,00
1.188.000,00

Modificacions
de crèdit
-21.000,00
327.849,82
0,00
1.410,50
0,00
262.250,60
0,00
19.400,00
0,00
589.910,92

Crèdits
definitius
351.235,72
726.216,64
310,00
10.910,50
5.600,00
461.250,60
202.987,46
19.400,00
0,00
1.777.910,92

Despeses
autoritzades
328.422,39
686.963,08
6,30
8.010,50
0,00
300.230,38
202.987,46
15.450,00
0,00
1.542.070,11

Despeses
compromeses
328.422,39
682.768,59
6,30
8.010,50
0,00
300.230,38
202.987,46
15.450,00
0,00
1.537.875,62

Obligacions
reconegudes
328.422,39
520.457,17
6,30
7.928,25
0,00
263.180,77
202.987,46
15.450,00
0,00
1.338.432,34

Pagaments
realitzats
328.422,39
520.457,17
6,30
7.928,25
0,00
263.180,77
202.987,46
15.450,00
0,00
1.338.432,34

Reinteg. de
pagament
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pagaments
líquids
328.422,39
520.457,17
6,30
7.928,25
0,00
263.180,77
202.987,46
15.450,00
0,00
1.338.432,34

Pendent
pagament
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.3.2. Del pressupost d’ingressos
Cap.
1

Previsions
inicials
0,00

Modificacio
ns de crèdit
0,00

Previsions
definitives
0,00

Drets
reconeguts
0,00

Drets
anul·lats

Drets
cancel·lats

0,00

0,00

Drets
reconeguts
nets
0,00

Drets
recaptats
0,00

Dev.
ingressos
indeguts
0,00
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Pendent
cobrament
0,00

Cap.

Previsions
inicials

Modificacio
ns de crèdit

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

2
3
4
5
6
7
8
9
Total

0,00
26.248,39
788.684,15
80,00
0,00
372.987,46
0,00
0,00
1.188.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
577.410,92
0,00
589.910,92

0,00
26.248,39
788.684,15
80,00
0,00
385.487,46
577.410,92
0,00
1.777.910,92

0,00
32.678,20
794.777,31
0,00
0,00
426.538,85
5.700,00
0,00
1.259.694,36

Drets
anul·lats

Drets
cancel·lats

0,00
400,00
468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868,00

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

Drets
reconeguts
nets
0,00
32.278,20
794.309,31
0,00
0,00
426.538,85
5.700,00
0,00
1.258.826,36

Drets
recaptats
0,00
29.380,20
654.590,62
0,00
0,00
418.538,85
5.700,00
0,00
1.108.209,67

Dev.
ingressos
indeguts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Recaptació
neta

Pendent
cobrament

0,00
29.380,20
654.590,62
0,00
0,00
418.538,85
5.700,00
0,00
1.108.209,67

0,00
2.898,00
139.718,69
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
150.616,69

6.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
6.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
150.616,69
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats
Total (a+b)

55.468,36
206.085,05

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent

0,00

b. Obligacions pendents de pagament exercicis
tancats

0,00

Total (a+b)

0,00

6.4.2.Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V

826.587,51

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV

856.814,11

(A) Operacions corrents (a-b)

-30.226,60

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII

426.538,85

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII

466.168,23

(B) Operacions de capital (c-d)

-39.629,38

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)

-69.855,98

e. Drets reconeguts nets capítol VIII

5.700,00

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII

15.450,00

2. ACTIUS FINANCERS (e-f)

-9.750,00

g. Drets reconeguts nets capítol IX

0,00

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX

0,00

3. PASSIUS FINANCERS (g-h)

0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(1+2+3)

-79.605,98
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5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
per a despeses generals

133.753,59

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

82.354,40

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici

16.562,20

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+67)
6.4.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ

119.939,81
79.260,52

a. Disponibles

43.275,77

b. Retinguts

28.561,69

c. Autoritzats

4.194,49

d. Compromesos d’exercicis anteriors

3.228,57

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA

26.414,39

a. Disponibles per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

b. Retinguts per projectes amb finançament afectat
(PFA)

2.983,13

c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

d. Compromesos per projectes amb finançament
afectat (PFA)

23.431,26

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ
a. Compromesos de l’exercici
b. Disponibles de crèdits de capital

333.803,67
172.783,45
53.325,51

c. Disponibles de modificacions de crèdit quart
trimestre
d. Retinguts de crèdits de capital

0,00
107.694,71

e. Retinguts de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

f. Autoritzats de crèdits de capital

0,00

g. Autoritzats de modificacions de crèdit quart
trimestre
TOTAL (1+2+3)

0,00
439.478,58
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6.4.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS

402.019,04

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)

207.304,93

a. Del pressupost corrent

150.616,69

b. De pressupostos tancats

55.468,36

c. D'operacions no pressupostàries
3. OBLIGACIONS
(d+e+f)

PENDENTS

DE

1.219,88
PAGAMENT

28.225,25

d. Del pressupost corrent

0,00

e. De pressupostos tancats

0,00

f. D'operacions no pressupostàries

28.225,25

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

-6.556,95

g. Cobraments
definitiva

realitzats

pendents

d'aplicació

6.727,66

h. Pagaments
definitiva

realitzats

pendents

d'aplicació

170,71

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

574.541,77

II. Saldos de dubtós cobrament

51.266,90

III. Excés de finançament afectat

12.500,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)

PER

A

510.774,87

7. CONSORCI DE LES GAVARRES
7.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdits inicials

358.624,11

Modificacions de crèdit

100.520,02

Crèdits definitius

459.144,13

Despeses autoritzades

346.587,17

Despeses compromeses

346.587,17

Obligacions reconegudes

321.488,49

Pagaments realitzats

312.639,70
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Reintegraments de pagament

0,00

Pagaments líquids

312.639,70

7.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsions inicials

358.624,11

Modificacions de crèdit

100.520,02

Previsions definitives

459.144,13

Drets reconeguts

322.554,75

Drets anul·lats

0,00

Drets cancel·lats

0,00

Drets reconeguts nets

322.554,75

Drets recaptats

151.660,61

Devolucions d'ingressos indeguts

0,00

Recaptació neta

151.660,61

7.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ
7.3.1. Del pressupost de despeses
Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Crèdits
inicials
194.250,00
94.050,11
1.000,00
5.000,00
2.880,00
61.444,00
0,00
0,00
0,00
358.624,11

Modificacions
de crèdit
51.101,25
0,00
8.300,00
0,00
41.118,77
0,00
0,00
0,00
100.520,02

Crèdits
definitius
194.250,00
145.151,36
1.000,00
13.300,00
2.880,00
102.562,77
0,00
0,00
0,00
459.144,13

Despeses
autoritzades
185.146,83
115.190,20
0,00
5.300,00
0,00
40.950,14
0,00
0,00
0,00
346.587,17

Despeses
compromeses
185.146,83
115.190,20
0,00
5.300,00
0,00
40.950,14
0,00
0,00
0,00
346.587,17

Obligacions
reconegudes
185.146,83
103.084,79
0,00
300,00
0,00
32.956,87
0,00
0,00
0,00
321.488,49

Pagaments
realitzats
185.146,83
101.033,66
0,00
300,00
0,00
26.159,21
0,00
0,00
0,00
312.639,70

Reinteg. de
pagament
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pagaments
líquids
185.146,83
101.033,66
0,00
300,00
0,00
26.159,21
0,00
0,00
0,00
312.639,70

Pendent
pagament
0,00
2.051,13
0,00
0,00
0,00
6.797,66
0,00
0,00
0,00
8.848,79

7.3.2. Del pressupost d’ingressos
Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Previsions
inicials
0,00
0,00
13.800,00
283.380,11
61.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358.624,11

Modificacions
de crèdit
0,00
0,00
0,00
59.401,25
41.118,77
0,00
0,00
0,00
0,00
100.520,02

Previsions
definitives
0,00
0,00
13.800,00
342.781,36
102.562,77
0,00
0,00
0,00
0,00
459.144,13

Drets
reconeguts
0,00
0,00
11.163,50
281.947,11
29.444,14
0,00
0,00
0,00
0,00
322.554,75

Drets
anul·lats

Drets
cancel·lats

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

Drets
reconeguts
nets
0,00
0,00
11.163,50
281.947,11
29.444,14
0,00
0,00
0,00
0,00
322.554,75

Drets
recaptats
0,00
0,00
11.163,50
140.497,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.660,61

Dev.
ingressos
indeguts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Recaptació
neta

Pendent
cobrament

0,00
0,00
11.163,50
140.497,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.660,61

0,00
0,00
0,00
141.450,00
29.444,14
0,00
0,00
0,00
0,00
170.894,14

7.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
7.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
170.894,14
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats
Total (a+b)

2.535,40
173.429,54
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a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent

8.848,79

b. Obligacions pendents de pagament exercicis
tancats

7.525,34

Total (a+b)
7.4.2.Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV
(A) Operacions corrents (a-b)

16.374,13
322.554,75
288.531,62
34.023,13

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII
(B) Operacions de capital (c-d)
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)

0,00
32.956,87
-32.956,87
1.066,26

e. Drets reconeguts nets capítol VIII

0,00

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII

0,00

2. ACTIUS FINANCERS (e-f)

0,00

g. Drets reconeguts nets capítol IX

0,00

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX

0,00

3. PASSIUS FINANCERS (g-h)

0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(1+2+3)

1.066,26

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
per a despeses generals
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

32.069,71

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici

10.266,27

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+67)

22.869,70

7.4.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ
a. Disponibles
b. Retinguts

36.843,64
31.486,24
5.357,40

c. Autoritzats

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

0,00

40

d. Compromesos d’exercicis anteriors

0,00

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA

83.503,26

a. Disponibles per projectes amb finançament afectat
(PFA)

8.000,00

b. Retinguts per projectes amb finançament afectat
(PFA)

55.404,59

c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

d. Compromesos per projectes amb finançament
afectat (PFA)

20.098,67

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ

17.308,74

a. Compromesos de l’exercici

5.000,01

b. Disponibles de crèdits de capital

12.308,73

c. Disponibles de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

d. Retinguts de crèdits de capital

0,00

e. Retinguts de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

f. Autoritzats de crèdits de capital

0,00

g. Autoritzats de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

TOTAL (1+2+3)

137.655,64

7.4.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS

16.343,34

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)
a. Del pressupost corrent

173.448,44
170.894,14

b. De pressupostos tancats

2.535,40

c. D'operacions no pressupostàries
3. OBLIGACIONS
(d+e+f)

PENDENTS

DE

18,90
PAGAMENT

112.539,71

d. Del pressupost corrent

8.848,79

e. De pressupostos tancats

7.525,34
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f. D'operacions no pressupostàries

96.165,58

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

0,00

g. Cobraments
definitiva

realitzats

pendents

d'aplicació

0,00

h. Pagaments
definitiva

realitzats

pendents

d'aplicació

0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

77.252,07

II. Saldos de dubtós cobrament

2.356,91

III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)

10.266,27
PER

A

64.628,89

8. CONSORCI D’ARTS ESCÈNIQUES SALT-GIRONA
8.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdits inicials

326.000,00

Modificacions de crèdit
Crèdits definitius

0,00
326.000,00

Despeses autoritzades

88.931,86

Despeses compromeses

88.931,86

Obligacions reconegudes

74.536,72

Pagaments realitzats

66.212,15

Reintegraments de pagament
Pagaments líquids
8.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsions inicials

0,00
66.212,15
326.000,00

Modificacions de crèdit

0,00

Previsions definitives

326.000,00

Drets reconeguts

205.342,00

Drets anul·lats

135.393,01

Drets cancel·lats
Drets reconeguts nets

0,00
69.948,99
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Drets recaptats

205.342,00

Devolucions d'ingressos indeguts

135.393,01

Recaptació neta

69.948,99

8.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ
8.3.1. Del pressupost de despeses
Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

129.226,91
186.834,69
500,00
0,00
1.938,40
7.500,00
0,00
0,00
0,00
326.000,00

0,00
-4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Crèdits
definitius
129.226,91
182.834,69
500,00
4.000,00
1.938,40
7.500,00
0,00
0,00
0,00
326.000,00

Despeses
autoritzades
0,00
88.134,60
163,40
633,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.931,86

Despeses
compromes
es
0,00
88.134,60
163,40
633,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.931,86

Obligacions
reconegudes

Pagaments
realitzats

0,00
73.739,46
163,40
633,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.536,72

0,00
65.414,89
163,40
633,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.212,15

Reinteg.
de
pagament
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pagaments
líquids
0,00
65.414,89
163,40
633,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.212,15

Pendent
pagament
0,00
8.324,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.324,57

8.3.2. Del pressupost d’ingressos
Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Previsions
inicials

Modificacions
de crèdit

0,00
0,00
6.000,00
320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.000,00

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

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

Drets
anul·lats

0,00
0,00
6.000,00
320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.000,00

0,00
0,00
0,00
205.342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.342,00

0,00
0,00
0,00
135.393,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.393,01

Drets
cancel·lats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drets
reconeguts
nets
0,00
0,00
0,00
69.948,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.948,99

Drets
recaptats
0,00
0,00
0,00
205.342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.342,00

Dev.
ingressos
indeguts
0,00
0,00
0,00
135.393,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.393,01

Recaptació
neta
0,00
0,00
0,00
69.948,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.948,99

8.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
8.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
0,00
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats

0,00

Total (a+b)

0,00

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent
b. Obligacions pendents de pagament exercicis
tancats
Total (a+b)
8.4.2.Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V

8.324,57
0,00
8.324,57
69.948,99

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV

74.536,72

(A) Operacions corrents (a-b)

-4.587,73

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII

0,00

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII

0,00
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Pendent
cobrament
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(B) Operacions de capital (c-d)
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)

0,00
-4.587,73

e. Drets reconeguts nets capítol VIII

0,00

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII

0,00

2. ACTIUS FINANCERS (e-f)

0,00

g. Drets reconeguts nets capítol IX

0,00

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX

0,00

3. PASSIUS FINANCERS (g-h)

0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(1+2+3)

-4.587,73

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
per a despeses generals

0,00

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

0,00

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+67)
8.4.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ
a. Disponibles
b. Retinguts

-4.587,73
237.068,14
213.529,68
23.538,46

c. Autoritzats

0,00

d. Compromesos d’exercicis anteriors

0,00

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA

0,00

a. Disponibles per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

b. Retinguts per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat
(PFA)

0,00

d. Compromesos per projectes amb finançament
afectat (PFA)

0,00

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ

14.395,14
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a. Compromesos de l’exercici

14.395,14

b. Disponibles de crèdits de capital

0,00

c. Disponibles de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

d. Retinguts de crèdits de capital

0,00

e. Retinguts de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

f. Autoritzats de crèdits de capital

0,00

g. Autoritzats de modificacions de crèdit quart
trimestre

0,00

TOTAL (1+2+3)

251.463,28

8.4.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS

250.236,29

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)

0,00

a. Del pressupost corrent

0,00

b. De pressupostos tancats

0,00

c. D'operacions no pressupostàries

0,00

3. OBLIGACIONS
(d+e+f)

PENDENTS

DE

PAGAMENT
11.324,11

d. Del pressupost corrent

8.324,57

e. De pressupostos tancats

0,00

f. D'operacions no pressupostàries

2.999,54

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
g. Cobraments
definitiva

realitzats

h. Pagaments
definitiva

realitzats

pendents

0,00
d'aplicació
0,00

pendents

d'aplicació
0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

238.912,18

II. Saldos de dubtós cobrament

0,00

III. Excés de finançament afectat

0,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)

PER

A

238.912,18
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SEGON. Donar-ne compte al Ple corporatiu en la primera sessió ordinària que se
celebri.»
SEGON. Remetre l’expedient de la liquidació del pressupost general de la Diputació i
dels consorcis adscrits al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, així com al Ministeri d’Hisenda.”
El president senyor Miquel Noguer comenta que seguim donant compte al Ple de la
liquidació del pressupost general de la Diputació, els seus organismes autònoms i els
consorcis adscrits de l’exercici passat del 2018.
La vicepresidenta tercera senyor Maria Àngels Planas intervé i manifesta que tal com
ha dit el president, donem compte de la liquidació del pressupost. Ho faré d’una
manera molt sintètica perquè està a la seva disposició, també, tota la documentació.
Simplement dir que el percentatge d’execució del pressupost, de les despeses i
d’ingressos de la pròpia entitat de la Diputació, a l’execució del pressupost de
despeses s’ha executat amb un 73,75%. L’execució del pressupost d’ingressos, un
94,11%. També ressaltar que el resultat pressupostari ajustat als romanents de crèdit
i al romanent de tresoreria de les despeses generals, els resultats pressupostaris
ajustats a la Diputació són d’11.995.403 euros, els romanents de crèdit, 41.858.300
euros i els romanents per despeses generals, 73.679.962,44 euros. Es procedirà a
l’aplicació del superàvit en els termes previstos a la llei d’Estabilitat Pressupostària.
He fet un resum molt general però està a la seva disposició, a la liquidació.
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta que té una pregunta en
concret sobre la liquidació que ens han passat i que suposem que la diputada ens
podrà respondre. Al voltant de que hem vist que al Consorci de la Costa Brava, hi va
haver unes modificacions de 6 milions d’euros de crèdit durant l’any 2018 i ens
agradaria si ens poguessin especificar exactament a què fan referència aquests 6
milions de modificació de crèdit, que són un 30% de la previsió del que hi havia.
El senyor President intervé i manifesta que en tot cas, li puc contestar jo
anticipadament perquè era a qui li va tocar fer els romanents: és la incorporació dels
romanents a l’exercici 2017, que era per inversions, si ho recorden bé. Per tant,
entenem que s’ha donat compte. També aprofito, ja que passem aquí, per comunicarlos-hi que el senyor Joan Hugas, precisament, es va jubilar, i que es va fer el nou
concurs i el senyor Jordi Agustí és el nou director del Consorci de la Costa Brava.
La corporació es dona per assabentada de la informació anterior.
8.

PLE125/000029/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Donar compte al Ple de l'Informe anual emès per la
Intervenció General, relatiu a les resolucions adoptades pel president de
l'entitat local contràries a les objeccions efectuades. (Exp.2019/2474)

“D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb
el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i
15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió
de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe
anual de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a
les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de
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l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com
un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe
anual que s’ha d’elevar al ple.
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe
anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de
les bestretes de caixa fixa.
Vist l’informe emès per part de la Intervenció General de la Diputació de Girona en
data 5 de març de 2018, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat
local contràries a les objeccions efectuades, de les principals anomalies en matèria
d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del
control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a
l’exercici 2018.
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i atès que la
liquidació de l’exercici 2018 ha estat aprovada per Resolució de data 18/02/2019 i que
de la mateixa es preveu que se’n doni compte en el Ple del mes de març de la
Diputació.
Per tot això, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda
hi dictamina favorablement i proposa al Ple el següent:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe emès per part de la Intervenció
General de la Diputació de Girona en data 5 de març de 2019, relatiu a les
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes
d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i
de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2018, amb la informació que
es transcriu tot seguit i que es concreta en els seus annexos que obren a l’expedient:
“
1)Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
-S’han emès 8.212 informes de fiscalització o d’intervenció del reconeixement de
l’obligació, dels quals 8 són amb objeccions, i finalment s’han aprovat 7
resolucions i/o decrets contraris a les objeccions efectuades per la Intervenció, el
detall dels quals consta a l’Annex I d’aquest informe.
2)Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
-Per a l’aprovació de les 7 resolucions i/o decrets contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció, no s’ha sol·licitat opinió a la Intervenció General de
la Generalitat de Catalunya o, si s’ha sol·licitat ha estat amb opinió favorable, i
per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió d’aquest òrgan
de tutela financera.
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3)Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent
a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria
d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
4)Informes d’omissió de la funció interventora.
-S’han emès 16 informes d’omissió de la funció interventora, el detall dels quals
consta a l’Annex I d’aquest informe.
5)Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar
-No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
6)Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa
-No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes
de caixa fixa.“
La vicepresidenta tercera senyora Planas intervé i manifesta, també donar-se per
assabentat de l’informe que s’ha emès per part de la Intervenció de la Diputació en
data del 5 de març de 2019. La informació de les resolucions que s’han adoptat pel
president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades en aquesta
intervenció, dir que s’han emès 8.212 informes de fiscalització i hi ha hagut objeccions
en vuit. Quan diguem “vuit” és un mateix expedient, el que passa hi ha hagut 7
objeccions però estem parlant d’un mateix expedient de serveis postals. Simplement
havia finalitzat un contracte, s’estava licitant un altre i les factures que realment
estaven tenint lloc s’havien de pagar, i aquesta és l’objecció i hi ha un segon
contracte, que és un contracte de programa d’informàtica d’un tema de procediment.
Aquests serveis portals són de Xaloc i no de la Diputació, l’altre també, pel que fa al
programa informàtic. Llavors, també, les resolucions adoptades del president de
l’entitat local contràries a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de
Catalunya, no s’ha aprovat cap resolució contrària a aquesta opinió. També, el resum
de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, tampoc no s’ha
detectat cap anomalia. I pel que fa als informes d’omissió de la funció interventora,
s’han emès 16 informes d’omissió i la majoria d’ells és per incorrecte utilització del
procediment de contractació. A vegades hi ha hagut un petit error en el procediment
de contractació. També està a la seva disposició i per qualsevol aclariment, estic a la
seva disposició
La corporació es dona per assabentada de la informació anterior.
9.

PLE125/000031/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Intervenció (010): Donar compte al Ple de l'Informe 30/2018 emès per la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als acords i resolucions
contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i
2015 (Exp.2019/1441)
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“En data 13/02/2019 ha tingut entrada a la Diputació de Girona l’Informe 30/2018
emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als acords i resolucions
contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015.
L’esmentat informe té per objectius:
1.Verificar el compliment de l’obligació que tenen tots els ens locals d’enviar la
informació sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a
objeccions formulades pels interventors locals i les anomalies detectades en
matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del Reial decret legislatiu
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLHL), i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de
fiscalització prèvia.
2.Determinar les situacions i les causes concretes que van donar lloc a acords o
resolucions contraris a objeccions formulades per la Intervenció, a expedients amb
omissió de la fiscalització prèvia o a alguna anomalia en la gestió dels ingressos.
3.Identificar les àrees de major risc en la gestió de les entitats locals a partir de la
informació subministrada, per poder planificar actuacions fiscalitzadores
específiques i millorar-ne els resultats per aconseguir una gestió més eficaç.
L’abast subjectiu de l’informe el constitueixen les entitats locals territorials sotmeses a
control intern sota la modalitat de fiscalització prèvia, quedant fora de l’abast de
l’informe únicament els consorcis locals.
El treball s’ha basat en l’anàlisi de la documentació que els òrgans interventors dels
ens locals van enviar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de
Comptes fins al 31 de desembre del 2016 en relació als exercicis 2014 i 2015, en
compliment de l’article 218.3 del TRLRHL.
Pel que fa a la Diputació de Girona, de l’informe emès per la Sindicatura de Comptes
es conclou que:
oLa informació relativa al 2014 i al 2015 s’envià dins del termini establert a l’efecte.
oDurant els exercicis 2014 i 2015, la unitat d’intervenció va emetre, respectivament,
17.676 i 15.621 informes de fiscalització prèvia. L’òrgan interventor no va formular
cap objecció.
oEs va comunicar 1 sola anomalia en la gestió dels ingressos de l’exercici 2014 i 2
expedients de despeses tramitats amb omissió de la fiscalització prèvia en
l’exercici 2015, que afectaven únicament un dels ens dependents de la Diputació,
concretament al Conservatori de Música Isaac Albéniz, amb el següent detall:
-1 Anomalia en matèria d’ingressos (2014) _17.558 € (4 % dels ingressos
liquidats exercici)
-2 Despeses amb omissió (2015) _14.347 € (0,6 % de les obligacions liquidades
exercici)
oLa Diputació tenia establert un sistema de fiscalització prèvia plena i una altra de
prèvia limitada de requisits bàsics, segons les característiques dels actes,
documents o expedients objectes de fiscalització.
oEs realitza la fiscalització plena posterior de despeses sobre un mostreig d’aquelles
despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada, d’acord amb els plans anuals
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de fiscalització plena posterior, control financer i auditoria, elaborat per cada
exercici, i s’emet el corresponent informe.
oLa Instrucció de control intern de la Diputació establia un procediment específic per
tramitar els expedients de despeses amb objeccions de l’òrgan interventor i els
expedients en què s’hagi omès la fiscalització prèvia.
oEl control financer s’exerceix sobre els serveis de l’entitat local i sobre els dels
organismes autònoms i les societats mercantils dependents i es recull en els plans
anuals, d’acord amb l’esmentada Instrucció de control Intern. El control financer
efectuat en els exercicis 2014 i 2015 va donar com a resultat l’emissió d’un
informe general que recull totes les actuacions en els diferents àmbits, en
cadascun dels exercicis analitzats.
oNo es va emetre cap informe desfavorable sobre l’aprovació dels pressupostos dels
exercicis 2014 i 2015 ni tampoc sobre la seva modificació ni sobre la liquidació
dels mateixos pressupostos.
Atès que d’acord amb la Disposició Addicional Sisena de la Llei 26/2009, de 23 de
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, aquesta informe s’ha de
sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de la Diputació, i se n’ha de fer
publicitat a la seu electrònica corporativa.
Per tot això, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda
hi dictamina favorablement i proposa al Ple el següent:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’Informe 30/2018 emès per la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, relatiu als acords i resolucions contraris a les objeccions dels
òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015, i que obra en l’expedient a tots els
efectes.
SEGON. Donar publicitat de l’esmentat Informe 30/2018 en la seu electrònica de la
Diputació de Girona.”
La vicepresidenta tercera senyora Planas manifesta que al febrer hi ha hagut entrada
a la Diputació de Girona d’aquest informe emès per la Sindicatura de Comptes, relatiu
a tots els acords, a totes les resolucions contràries a les objeccions dels òrgans
interventors locals. Estem parlant de l’exercici 2014 i del 2015, i en aquest informe
l’objectiu és verificar el compliment de l’obligació que tenen tots els ens locals d’enviar
la informació sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contràries a les
objeccions formulades pels interventors locals i les anomalies, també, detectades en
matèria d’ingressos; determinar les situacions i les causes concretes que van donar
lloc als acords i resolucions contraris a les objeccions formulades per la intervenció i
identificar les àrees amb major risc de la gestió de les entitats locals a partir de la
informació que se’ns ha subministrat, per poder planificar les actuacions
fiscalitzadores i específiques, i millorar-ne els resultats per aconseguir una gestió,
evidentment, més eficaç. També, el treball s’ha basat en una anàlisi de la
documentació, que els òrgans interventors dels ens locals van enviar a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya fins al 31 de desembre de 2016 en relació als exercicis
2014 i 2015. També el tenen a la seva disposició per qualsevol dubte.
La corporació es dona per assabentada de la informació anterior.
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10.

PLE125/000018/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Servei d’Arxius i Gestió de Documents (007): Aprovació inicial de les
bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona, per al
foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comarques
gironines. (Exp. 2019/2214)

“D’acord amb l’article 7 de la Llei 10/2001, d’arxius i documents, modificada pel la Llei
20/2015, d’arxius i gestió de documents, respecte a les responsabilitats dels titulars
de documents públics en el punt 1 diu: Totes les administracions i entitats titulars de
documents públics han de disposar d’un únic sistema de gestió documental que
garanteixi el tractament correcte en les fases activa, semiactiva i inactiva i que
permeti complir les obligacions de transparència.
La Llei 10/2001, en l’article 6, enumera els documents públics i diu Als efectes
d’aquesta Llei, són documents públics els que produeixen o reben en l’exercici de les
seves funcions, entre d’altres, Les administracions locals (lletra c).
En el Capítol II, article 20 quan es parla del Sistema d’Arxius de Catalunya en el punt
1 diu El Sistema d’Arxius de Catalunya és integrat (entre d’altres) pels arxius
següents: c) Els arxius de les diputacions provincials i els dels ajuntaments de més de
10.000 habitants i , com a tals han de complir els requisits que estableix l’article 21.1.
Quant a l’obligació de tenir arxiu l’art. 31 diu: Entitats obligades a tenir arxiu.
1. Els ajuntaments dels municipis de més de deu mil habitants i les diputacions
provincials han de tenir un arxiu propi que compleixi les condicions a què fa
referència l’article 21.1. Els consells comarcals també n’han de tenir un de propi,
integrat a l’arxiu comarcal.
2. Tots els ajuntaments i les altres administracions locals poden crear i gestionar
el propi arxiu, i integrar-lo, si compleix els requisits fixats per aquesta Llei, al
Sistema d’Arxius de Catalunya.
3. Els municipis de fins a deu mil habitants que no tinguin un arxiu propi integrat al
Sistema d’Arxius de Catalunya no estan exempts de les obligacions que estableix
l’article 7. Si acorden el dipòsit de la documentació a l’arxiu comarcal, aquest
assumeix les esmentades obligacions en relació amb la documentació dipositada.
4. Correspon als consells comarcals, a les diputacions provincials i a qualsevol
ens de caràcter regional que pugui existir en el futur prestar assistència als
municipis i cooperar-hi per tal que els arxius municipals compleixin els
requeriments exigits per a la integració al Sistema d’Arxius de Catalunya.
La Diputació inicia aquesta línia de subvencions, per al foment de projectes de millora
de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades de les comarques gironines, ateses les necessitats manifestades
per alguns ajuntaments de les comarques gironines quant a les mancances que tenen
en el tractament, instal·lació i recuperació dels seus documents, especialment en el
cas dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants (els de més de 10.000 habitants,
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els ajuntaments tenen l’obligació de tenir arxiu i un tècnic superior al capdavant) i per
promoure bones pràctiques en la gestió dels documents, arxiu i garantir l’accés.
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
de menor capacitat econòmica i de gestió i, també, el què disposa l’article 31.4 de la
Llei 10/2001, d’arxius i documents on es diu que correspon, entre d’altres, a les
diputacions provincials prestar assistència als municipis i cooperar-hi per tal que els
arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a la integració al Sistema
d’Arxius de Catalunya.
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, no tenia prevista aquesta línia de
subvencions. Però, si tenim en compte tot allò que s’ha dit en els punts anteriors, i
d’acord amb allò previst en l’exposició de motius el que el propi Pla Estratègic de
Subvencions (2017-2019) es pot endegar aquesta nova línia en aquest any 2019.
La línia de subvencions per al Foment de projectes de millora de la gestió de
documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les
comarques gironines té per finalitat col·laborar econòmicament amb els ajuntaments
per a assolir la correcta organització i conservació de la documentació municipal i
garantir-ne la recuperació i accés tant al propi ajuntament com als ciutadans. Es
desenvoluparà mitjançant una convocatòria pública de subvencions en règim de
concurrència competitiva.
Tant el contingut com la tramitació de les bases específiques reguladores de
subvencions per al foment projectes de millora de la gestió de documents i els arxius
dels ajuntaments de les comarques gironines que es transcriuen en aquest informe
s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de l’esmentada Llei 38/2003, i a l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
L’òrgan competent per aprovar les bases esmentades és el Ple de la Diputació.
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple que
adopti l’acord següent
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per
a polítiques de foment dels arxius i la gestió de documentació municipals, que es
transcriuen literalment a continuació:
“Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al foment de
projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades de les comarques gironines.
1.Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió de subvencions de l’Àrea Promoció Econòmica, Administració i Hisenda,
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Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona, per al finançament
de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les
comarques gironines i de les entitats municipals descentralitzades (EMD).
La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la realització de projectes de millora de
la gestió de documents i arxius als ajuntaments i EMD que incideixin en les línies
estratègiques següents:
-Conservació de la documentació municipal (tractament de neteja, desinfecció,
restauració, digitalització, etc.).
-Organització (classificació, descripció i instal·lació) de la documentació municipal.
-Projectes de definició i/o d’implantació d’instruments de gestió documental en els
projectes d’administració electrònica.
-Projectes de recuperació de fons documentals de persones o entitats
relacionades amb el món de l’esport del municipi.
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 la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
BOPG.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
3.Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
Són despeses subvencionables les despeses de personal (capítol I del pressupost) i
les despeses municipals en béns corrents i de serveis (capítol II del pressupost) que,
de manera indubtable, responguin a l’objecte i a la finalitat d’aquestes bases i
s’executin en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de de desembre de l’any
de la convocatòria.
Es considera indispensable que el projecte o actuació a realitzar estigui elaborat i
dirigit per un Tècnic especialista en Arxius i Gestió de Documents o en Restauració.
Es considera despesa efectuada la que s’hagi produït durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de
justificació.
Es consideren despeses no subvencionables :
a)Les inversions o adquisicions de material, equips o béns de naturalesa
inventariable.
b)Les despeses de manutenció
c)Les despeses protocol·làries o de representació
d)Les adaptacions, reparacions i millores de l’espai funcional.
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels
ajuntaments o EMD sol·licitants de la subvenció.
4.Destinataris
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Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments de les comarques gironines i entitats municipals descentralitzades
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i
les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin
específicament en cada convocatòria.
La distribució dels fons assignats en la convocatòria corresponent s’efectuarà entre
les sol·licituds presentades aplicant els criteris següents:
a)Les subvencions no poden excedir els percentatges següents, calculats sobre el
pressupost de les despeses subvencionables:
Tram de població del municipi o EMDPercentatge
Fins a 1.000 habitants fins al 95 %
De 1.001 a 5.000 habitants fins al 90 %
De 5.001 a 10.000 habitants fins al 80 %
+ de 10.000 habitants fins al 50 %
b)Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 7è
d’aquestes bases i, atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i
la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import
de la subvenció a atorgar així com el percentatge que representa sobre el
pressupost de l’activitat o projecte.
c)L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior als 15.000 € ni inferior
a 1.000 €.
d)En cas que, en aplicació dels criteris anteriors, les subvencions a atorgar
superin l’import del crèdit assignat a la convocatòria, la subvenció a atorgar a
cada ens subvencionable es multiplicarà pel valor resultant de dividir l’import
del crèdit assignat a la convocatòria entre l’import total de les subvencions a
atorgar. Quedaran excloses les sol·licituds que amb el càlcul anterior obtinguin
un resultat inferior a l’import mínim de 1.000 € i l’import del crèdit assignat a la
convocatòria es redistribuirà entre la resta de sol·licituds aplicant la mateixa
fórmula.
6.Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona pot 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 la resolució de concessió, la subvenció es redueix 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 manté en la quantia atorgada
inicialment.
c)Es redueix l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit
exposat a la base 14, superin la despesa efectiva.
7.Criteris de valoració
Els criteris de valoració seran els següents:
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Criteris generals
7.1.Nombre d’habitants del municipi o EMD:
o15 punts, quan els projectes o actuacions incideixin sobre la
documentació municipal de municipis de menys de 10.000 habitants.
o5 punts, quan els projectes o actuacions incideixin sobre la documentació
municipal de municipis de més de 10.000 habitants.
7.2.
Que els projectes a realitzar es facin en col·laboració entre dos o més
ajuntaments o EMD.
o1 punt quan la col·laboració sigui entre 2 ajuntaments o EMD.
o2 punts quan la col·laboració sigui entre 3 ajuntaments o EMD.
o10 punts, quan la col·laboració sigui entre 4 o més ajuntaments o EMD.
Criteris específics
7.3.Sobre els projectes de gestió de documents i arxius municipals
oFins a 15 punts per la viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost
als objectius del projecte presentat i per l’elaboració d’aquest amb
criteris d’economia, eficiència i solvència tècnica:
Direcció del projecte o actuació per un/a Tècnic/a d’Arxius – 3
punts.
Utilització del Model de Quadre de Classificació de la
Documentació Municipal (QdCM) proposat per la Direcció
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni o
homologable – 2 punts.
Utilització de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
NODAC en la descripció o altres estàndards reconeguts – 2
punts.
Utilització del Quadre de Tipus documentals aprovat per la
Generalitat de Catalunya – 2 punts.
Utilització metadades del document i de l’expedient basades en la
Normes Tècniques d’Interoperabilitat (NTI), o en l’Esquema de
metadades e-SIGeDA del Protocol de Gestió de Documents
Electrònics i Arxiu de la Generalitat de Catalunya – 2 punts.
Aplicació de Taules d’Accés i Avaluació Documental (Comissió
Nacional d’Accés i Avaluació i Tria de Documents, CNAATD)
pels criteris i calendaris d’accés, avaluació, tria i eliminació de
la documentació – 2 punts.
Utilització de capses per a la instal·lació de documents de
conservació permanent en suport paper, en capses de cartró
neutre amb reserva alcalina – 2 punts.
7.4.Quant a treballs especialitzats de restauració, conservació, digitalització, etc.
oFins a 15 punts per la viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost als
objectius del projecte presentat i per l’elaboració d’aquest amb criteris
d’economia, eficiència i solvència tècnica:
Seguiment i aplicació d’estàndards o normes homologades tant en
digitalització com en restauració.
Que siguin realitzats per persones o empreses amb solvència
professional acreditada de més de 2 anys d’experiència.
7.5.En el cas de projectes i/o actuacions relatives a fons documentals vinculats al
mon de l’esport:
oLes sol·licituds obtindran 1 punt quan els fons documentals es trobin sota
custòdia i/o a les dependències municipals o d’un arxiu públic.
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oLes sol·licituds obtindran 4 punts quan els fons documentals es trobin a les
dependències de les entitats esportives o dels particulars sempre que
existeixi un compromís per escrit de cedir la documentació històrica a un
arxiu públic tal i com quedi organitzada (classificada, descrita i
instal·lada) després de l’actuació o en el moment en que es determini en
el document.
oFins a 10 punts per la viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost als
objectius del projecte presentat i per l’elaboració d’aquest amb criteris
d’economia, eficiència i solvència tècnica:
Direcció del projecte o actuació per un/a Tècnic/a d’Arxius – 2
punts.
Utilització del Model de Quadre de Classificació de la
Documentació Municipal (QdCM) proposat per la Direcció
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni o
homologable – 2 punts.
Utilització de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
NODAC per a la descripció o altres estàndards reconeguts – 2
punts.
Utilització del Quadre de Tipus documentals aprovat per la
Generalitat de Catalunya – 1 punt.
Utilització metadades del document i de l’expedient basades en
les Normes Tècniques d’Interoperabilitat (NTI) o en l’Esquema
de metadades e-SIGeDA del Protocol de Gestió de Documents
Electrònics i Arxiu de la Generalitat de Catalunya – 1 punt.
Aplicació de Taules d’Accés i Avaluació Documental (Comissió
Nacional d’Accés i Avaluació i Tria de Documents, CNAATD)
pels criteris i calendaris d’accés, avaluació, tria i eliminació de
la documentació – 1 punt.
Utilització de capses per a la instal·lació de documents de
conservació permanent en suport paper, en capses de cartró
neutre amb reserva alcalina – 1 punt.
La puntuació obtinguda en la valoració dels criteris generals, és a dir, la que resulti de
la valoració dels punts 7.1. i 7.2. de les bases, s’acumularà als punts obtinguts en la
valoració dels criteris específics establerts per a cada tipus d’acció o projecte
subvencionable i que es troben descrits a les bases en els punts 7.3. -per a projectes
de gestió de documents i arxius municipals-, 7.4. -per a treballs especialitzats de
restauració, conservació, digitalització i altres- i 7.5. –per a projectes i/o actuacions
sobre fons documentals vinculats al mon de l’esport-; de manera que cada sol·licitud
podrà obtenir una puntuació màxima de 40 punts.
Segons la regla general establerta en els articles 55 i 63 del Reglament de la Llei
general de subvencions (RLGS) un cop feta la valoració, les sol·licituds s’ordenaran
per mitjà de punts i, un cop ordenades, es farà el repartiment d’acord amb l’import que
s’hagi sol·licitat i el finançament màxim que s’hagi fixat, fins a que s’acabi el crèdit
destinat a la convocatòria.
8.Procediment de presentació de les sol·licituds
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per cada ens subvencionable, dins
del termini que estableixi la convocatòria corresponent.
La sol·licitud ha d’estar signada per l’alcalde/essa, en el cas dels ajuntaments, i pel
president/a, en el cas de les entitats municipals descentralitzades, mitjançant
signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora
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reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’han
de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT en el termini que
s’estableixi a la convocatòria.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible
al web de la Diputació de Girona, a l’apartat corresponent de les subvencions per al
foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i
entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines adjuntant-hi els
documents que es demanen:
-Projecte detallat de l’actuació arxivística, de gestió documental , de restauració, o
digitalització subvencionable a dur a terme. Aquest projecte estarà signat i
avalat per un tècnic d’arxius i gestió de documents o de conservació i
restauració o digitalització.
-Acreditació de la solvència tècnica de la direcció de l’execució dels projectes.
-Pressupost detallat de l’actuació.
-Documents que acreditin els requisits susceptibles de ser puntuables d’acord
amb la base setena.
En el cas de les sol·licituds mancomunades, és a dir, quan els projectes o actuacions
a realitzar es facin entre dos o més ajuntaments o EMD, cadascun d’ells presentarà
una sol·licitud individual en la qual demanarà la part de l’import total de l’actuació o
del projecte subvencionat que assumirà de manera individual, segons el repartiment
previ entre els ens mancomunats. A cadascuna de les sol·licituds s’hi adjuntaran els
documents esmentats i a més a més:
-un acord de ple on consti la col·laboració dels ajuntaments o EMD en el projecte
o actuació subvencionable; del percentatge o actuació concreta que cada un
d’ells assumeix en la realització del projecte comú, i de la quantitat que
sol·licita cadascun d’ells.
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 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
9.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en
aquestes bases corresponen al Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació
de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
•La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de
beneficiari establerts en aquestes bases.
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•L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes bases.
•La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per
determinar la proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei d’Arxius i Gestió de Documents 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, amb
indicació de la causa de l’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres
següents:
Presidenta:
-La Presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració
i Hisenda, Sra. M. Àngels Planas i Crous o en qui delegui.
Vocals:
-La cap del Servei d’Arxius i Gestió de Documents.
-El secretari de la Diputació de Girona o en qui delegui.
-Un tècnic/a del Servei d’Arxius i Gestió de Documents.
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.
10.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 Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les sol·licituds per silenci
administratiu. La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
11.Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, l’ajuntament o EDM beneficiari
té el termini d’un mes per acceptar expressament la subvenció així com les
condicions generals i específiques fixades que siguin d’aplicació mitjançant el model
normalitzat de la Diputació. (Trobareu model de certificat d’acceptació de subvenció a
http://www.ddgi.cat/web/nivell/405/s-0/documentacio).
Si el beneficiari no presenta l’acceptació en l’esmentat termini es considerarà que el
beneficiari ha renunciat a la subvenció.
12.Justificació
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació per via telemàtica, a través de la
plataforma EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat de la
Diputació http://www.ddgi.cat/web/nivell/405/s-0/documentacio degudament emplenat
i signat, al qual hauran d’adjuntar la documentació següent :
Memòria de l’actuació realitzada. Que justifiqui el compliment de les condicions
exigides. Descripció, abast i contingut de l’actuació. Metodologia emprada. Inventari
de la documentació tractada. Documentar, si s’escau, amb fotografies el procés
d’actuació des d’abans d’iniciar-lo fins l’acabament.
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-En el cas de les sol·licituds mancomunades caldrà que cada ajuntament o EMD
adjunti la documentació general de tot el projecte o actuació subvencionable i
la documentació específica de la part del projecte o actuació que hagi dut a
terme.
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.
El termini per a justificar la subvenció serà el 31 de gener de l’any següent de la
convocatòria. Aquest termini de justificació es pot ampliar mitjançant una resolució del
president de la Diputació, d’acord amb el que preveu l’article 28 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació.
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 i facturació de la base 3, amb independència de que s’hagin
abonat o no als creditors corresponents.
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
s’iniciarà l’expedient de revocació.
13.Pagament
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona
responsable del Servei d’Arxius i Gestió de Documents.
Una vegada acceptada la subvenció, si l’ajuntament o EMD subvencionat ho sol·licita
expressament, es pagarà un 80% de la subvenció en concepte de bestreta, previ
informe favorable de la persona responsable del Servei d’Arxius i Gestió de
Documents. L’import restant de la subvenció s’abonarà un cop presentat el compte
justificatiu o els estats comptables, previ informe favorable de la persona responsable
del centre gestor.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
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, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació o servei subvencionat.
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.Modificació de les subvencions
No s’admeten canvis de destinació de les subvencions atorgades, però s’admetran
modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte en la
concessió.
17.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.
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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 d’Arxius i Gestió de Documents tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de
Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
18.Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de l’òrgan de la Diputació de Girona que concedeix la subvenció.
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
19.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 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 convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment de 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 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 reconeguts al Reglament general de
protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud
de limitació del tractament i oposició), l’interessat es pot adreçar en qualsevol moment
a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent les vies
d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu
electrònica de la Diputació de Girona.
20.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.
21.Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions objecte d’aquesta
línia de subvencions.
A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat cal adjuntar a la
tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de la subvenció mitjançant la
seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal o en algun
altre mitjà de comunicació local o general.
22.Altres obligacions del beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de les subvencions.
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b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció.
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació
s’ha realitzat d’acord amb el que estableix 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.
23.Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries
de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.
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En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d’aplicació el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
24.Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 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.
25.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.
26.Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi
la modificació o derogació.
Disposició addicional primera
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.”
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de
subvencions pel termini de vint dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònica de la Diputació, així
com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el
termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, la
modificació de les bases quedarà aprovada definitivament.
TERCER. Facultar àmpliament al 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 passem al punt
desè de l’ordre del dia, que és l’aprovació inicial de les bases reguladores de
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subvencions de la Diputació de Girona pel foment de projectes de millora de la gestió
de documents i arxius als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la
Demarcació, té la paraula senyora Planas.
La vicepresidenta tercera senyora Maria Àngels Planas intervé i manifesta que l’article
7 de la llei 10/2001 ens estableix que respecte a les responsabilitats dels titulars dels
documents públics, totes les administracions, ens diu, i les entitats titulars de
documents públics han de disposar d’un únic sistema de gestió documental que
garanteixi aquest tractament correcte de les fases semi actives i inactives que permeti
completar les obligacions de transparència. Quant a l’obligació de tenir arxiu, les
entitats que estan obligades a tenir arxiu són els ajuntaments i municipis de més de
10.000 habitants i les diputacions provincials han de tenir un arxiu propi que compleixi
les condicions a les que fa referència aquest article anomenat. Correspon als consells
comarcals i també a les diputacions provincials o qualsevol ens de caràcter regional
que pugui assistir en un futur i prestar assistències a aquests municipis i que cooperi
per tal que els arxius municipals compleixin amb els requeriments exigits per la
integració del sistema d’arxius arxius de Catalunya. La Diputació de Girona inicia
aquesta línia de subvencions, que és la primera vegada que s’inicia aquesta línia de
subvencions, pel foment de projectes de millora de la gestió de documents i d’arxius
als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines
ateses a aquestes necessitats que hem dit, manifestes per alguns ajuntaments, ens
ho han manifestat alguns ajuntaments de les comarques gironines, amb les
mancances que tenen a l’hora de poder tractar, de les instal·lacions, de recuperar els
seus documents, especialment en els ajuntaments, com he dit abans, de menys de
10.000 habitants. Els de més de 10.000 habitants, els ajuntaments, tenen l’obligació
de tenir l’arxiu. I per promoure aquestes bones pràctiques de gestió, hem creat
aquestes bases. El Pla Estratègic de Subvencions del 2017 al 2019, que vam aprovar
al gener de 2017, no tenia previst aquesta línia de subvencions però es pot engegar
aquesta nova línia aquest any 2019. Aquesta línia de subvencions té la finalitat de
col·laborar econòmicament amb els ajuntaments per assolir aquesta correcta
organització i conservació dels documents de la documentació municipal i es
desenvoluparà mitjançant aquesta convocatòria pública de subvencions. De manera
molt resumida, explicar una mica les bases que portem a aprovació. Són unes bases
específiques, com he dit, reguladores de les subvencions i de polítiques de foment
d’aquests arxius i de gestió documental. La definició de l’objecte diu que aquestes
bases tenen la finalitat d’estructurar i fixar el criteri de procediment per a la concepció
de subvencions a la nostra àrea. La finalitat que tenen aquestes subvencions és
afavorir la realització d’aquests projectes de millora de la gestió de documents i
arxius, conservar la documentació municipal, organitzar, és a dir, classificar i poder
descriure tota la documentació municipal, projectes de definició i d’implementació
d’aquests instruments. Es farà mitjançant concurrència competitiva i pública i les
despeses subvencionables i el període d’execució, són despeses subvencionables
totes les despeses de personal, en aquest cas del capítol 1, i també les despeses
municipals de béns corrents i de serveis, capítol 2, que de manera ineludible
responguin a l’objecte i a la finalitat d’aquestes bases. I el període comprés entre l’1
de gener i el 31 de desembre de l’any que es fa la convocatòria, aquest any, no? I es
considera indispensable que el projecte o actuació a realitzar estigui elaborat i dirigit
per un tècnic especialitzat en la gestió, evidentment, de documents. Els destinataris
que poden concórrer són tots els ajuntaments de les comarques gironines i totes les
entitats descentralitzades incloses a l’àmbit territorial de la Diputació. La forma de
determinar la quantia de subvencions és l’import de la subvenció a distribuir entre els
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sol·licitants, no pot superar l’import del crèdit assignat a cada convocatòria ni les
aplicacions, ni tampoc les ampliacions que nosaltres acordem. Bé, és una mica un
resum de les bases que avui presentem i que, repeteixo, és la primera vegada que es
fan.
S’APROVA per unanimitat.
11.

PLE125/000020/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, del Servei d'acolliment i recuperació per a dones que pateixen
violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès.
CN/3892 (Exp. 2019/2098)

“En data 21 de desembre de 2018 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de
gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció
General de Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió del Servei d’acolliment i
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la
comarca del Gironès (CN/3828), exp. 2018/8467.
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec de gestió del Servei d’acolliment i
recuperació a la comarca del Gironès.
Atès que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat,
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.
Atès que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i
protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord amb el
Decret 322/2011, de 3 maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i
Família i el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant
el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
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.
Atès que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
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serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
Vist que l’article 11 de 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 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.
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió
del Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i
per als seus fills i filles a la comarca del Gironès, el contingut del qual es reprodueix
literalment i de forma íntegra a continuació (CN/3892) (Exp. 2019/2098).
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA,
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ PER A
DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES
A LA COMARCA DEL GIRONÈS
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de conseller
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en
virtut de les facultats conferides per acord del Ple ............, i assistit pel secretari
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
MANIFESTEN
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1.Que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la
comunitat, que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en
concret, les polítiques d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les
polítiques d’igualtat.
2.Que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport
i protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord
amb el Decret 322/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de
Benestar Social i Família i el Decret 86/2016, de 19 de gener, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans
disposin d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina
que mitjançant el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans
de la demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits.
4.Que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar
la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació
i la gestió de tots els serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i
recuperació integral) en col·laboració amb els ens locals.
5.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
6.Que l’article 11 de 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 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.
7.Que en data 21 de desembre de 2018 es va signar un conveni que estableix
l’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
mitjançant la Direcció General de Famílies i la Diputació de Girona per a la
gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència
masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès.
8.Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament
del Servei d’Acolliment i Recuperació a la Comarca del Gironès, i a tal efecte
formalitzar el present conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
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Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la
Diputació de Girona, del servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen
violència masclista i per als seus fills i filles (en endavant SAR) a la comarca del
Gironès. El conveni s’acompanya d’un annex pel qual s’estableix el plec de
condicions tècniques del SAR a la comarca del Gironès.
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies es farà mitjançant la Direcció General de Famílies (DGF).
El SAR és un servei especialitzat residencial i temporal, que ofereix acolliment i
atenció integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a
llurs filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la
situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per llur autonomia.
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona
1.Gestionar el servei amb total compliment de les condicions tècniques de
prestació del SAR elaborades per la DGF que s’adjunten com a annex.
2.Utilitzar per al desenvolupament del servei la casa que, a aquest efecte el
Departament té ubicada en una població de la comarca del Gironès, amb
capacitat per acollir 9 dones, amb els seus respectius fills i filles, si és el cas.
3.Prestar el Servei d’acolliment durant tot el termini de durada del conveni les 24
hores del dia, tots els dies de l’any.
4.Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la
xarxa d’atenció que des de la DGF es determini.
5.Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb
les indicacions de la DGF.
6.Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal,
d’acord a la legislació vigent.
7.Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la DGF.
8.Fer constar el logotip del DTSF seguint les condicions reglamentàries per al seu
ús, en tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni.
9.Notificar a la DGF, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació
amb el desenvolupament del servei.
10.Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control del DTSF.
11.Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes
assegurades mínimes 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per
sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració
dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, atès
que es calcula per analogia per al càlcul de les indemnitzacions.
12.Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la
Diputació de Girona, que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat,
tant per part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i
satisfer la indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així
mateix, al finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits
en bon estat i segons inventari realitzat.
Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant
la Direcció General de Famílies
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Direcció General de
Famílies es compromet a:
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1. L’import màxim anual a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
per a la prestació del Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, és de
509.296,55 euros (exempt d’IVA). L’import corresponent a 10 mesos de servei és de
424.181,23 euros (exempt d’IVA).
L’ import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei
efectivament prestat des de la signatura del conveni fins a 31 de desembre de 2019.
Aquest import serà carregat al pressupost de la Direcció General de Famílies per a
l’exercici 2019, i s’imputarà a la partida pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de
centres i serveis, del programa 313* Suport a les famílies.
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les
normes de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de
suport i avaluació.
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
Quarta. Justificació i pagament
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General de
Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i s’imputarà a la partida
pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i serveis, del programa 313*
Suport a les famílies.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la
Direcció General de Famílies. Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número
d’expedient i l’exempció de l’IVA.
La Diputació de Girona trametrà la facturació de les places, per mesos vençuts, al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dins dels 5 primers dies del mes
següent. La Direcció General de Famílies, un cop comprovada i conformada la
liquidació, li donarà el tràmit reglamentàriament establert per tal que es pugui efectuar
el seu pagament.
Cinquena. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.
Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, serà la persona titular
de la Direcció General de Famílies o la persona en qui delegui.
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i
Tallada.
Sisena. Confidencialitat de les dades
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels
serveis de l’objecte del conveni.
Setena. Vigència del conveni
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà des de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.
Vuitena. Causes d’extinció
Aquest conveni s’extingirà per:
• Finalització del termini de durada fixat, excepte si es prorroga.
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•
•

El mutu acord entre les parts.
Per incompliment o contravenció d’alguna de les clàusules anteriors, o de
qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
• L’obstaculització per a la comprovació o inspecció del serveis per part del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
• L’ incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
Novena. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Desena. Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Onzena. Interpretació
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni
seran resoltes de mutu acord entre les parts, i en darrer terme seran resoltes, si
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat se signa aquest document.”
Annex
Plec de condicions tècniques
Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per
als seus fills i filles a la comarca del Gironès
I. OBJECTE DEL CONVENI, DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I
FONAMENTACIÓ
L’objecte del conveni és la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones en
situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, a desenvolupar en la comarca
del Gironès.
Aquest servei s’entén com un servei especialitzat, residencial i temporal, que ofereix
acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació, a les
dones i a les seves filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a
causa de la situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per la seva
autonomia.
II. La prestació que es vol desenvolupar mitjançant aquest conveni s’emmarca en la
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència
masclista, regulada a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar
la violència masclista.
III. OBJECTIU
L’objectiu és l’acolliment de les dones que han estat o estan en situació de violència
masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar
els programes específics i integrals de recuperació.
IV.

CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI

Les actuacions que s’inclouen en la prestació del servei d’acolliment són les
següents:
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1.Substituir la llar, és a dir, totes aquelles actuacions que fan referència a la vida
quotidiana durant l’estada al SAR
2.Dissenyar, juntament amb la dona, d’un itinerari de recuperació psico-social per a
ella i els seus fills i filles
3.Oferir una atenció individualitzada i específica que faciliti el treballar amb les
dones i els seus fills i filles aquells aspectes vinculats als processos de recuperació
de la situació de maltractament viscuda
4.Coordinar les actuacions amb els diferents recursos de la xarxa d’atenció i
recuperació integral i la xarxa de recursos comunitària per tal de garantir
l’acompanyament de la dona en el seu procés cap a l’autonomia personal
V. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’ ATENCIÓ I ACOLLIMENT
1.
Dones que estan o han estat en situació de violència masclista en l’àmbit de la
parella i que han abandonat el domicili i no disposen de recursos personals i/o
econòmics per fer front a aquesta situació.
2.
Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones.
VI.
UBICACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT
El servei d’acolliment s’ha de prestar a la comarca del Gironès a l’equipament que,
a aquest efecte es posarà a disposició de la Diputació de Girona.
La casa té capacitat per acollir 9 dones, amb els seus respectius fills i filles, si és el
cas.
VII.
CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI
El servei s’ha de prestar el SAR durant tot el termini de durada del conveni les 24
hores del dia, tots els dies de l’any.
VIII.
FONTS DE DERIVACIÓ
L’accés de les dones al servei d’atenció i acolliment es produeix exclusivament per
indicació de la Direcció General de Famílies, que emetrà la resolució corresponent.
IX.
RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per al funcionament correcte del Servei d’acolliment, l’entitat adjudicatària, en la zona
especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a) Director/a:
Nivell d’estudis: Llicenciat/da o diplomat/da en matèria de ciències socials,
preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4
Nombre de directors/es: 1
Funcions:
-Encarregar-se de la gestió i organització del SAR i del seu equip professional.
-Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el
Servei d’Acolliment.
-Representar el Servei d’Acolliment en les relacions amb els serveis i recursos de
la xarxa integral.
-Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament
a les dones i els seus fills i filles.
-Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte tot garantint el
compliment de la normativa del Servei d’Acolliment.
-Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball
individual de cada dona i els seus fills.
-Realitzar l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius inicials i de la
programació anual del Pla Funcional del Servei d’Acolliment.
-Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del
Servei.
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-Representar el SAR davant l’entitat gestora així com davant la DGF.
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector. Jornada completa.
La seva absència física ha d’estar coberta, en tot moment, per la persona en qui
delegui.
b) Treballador/a social:
Nivell d’estudis: diplomat/da en treball social o en assistència social
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2
Funcions:
- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials de la dona i
acompanyar-la en la presa de decisions i en el procés de resolució dels aspectes
que s’hagin acordat.
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit social del pla de treball individual i fer-ne el
seguiment.
- Facilitar la informació i acompanyar, si s’escau, als recursos de la xarxa integral.
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral del
territori.
Nombre de professionals: 1
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector. Jornada completa.
c) Educador/a social:
Nivell d’estudis: diplomatura en educació social, o habilitació en educació social;
llicenciatura en psicologia, diplomatura en treball social
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 , o bé disposar de Formació
específica en aquest àmbit equivalent als anys mínims d’experiència exigida.
Funcions:
- Acompanyar la dona en els seus processos de recuperació per la violència
viscuda.
- Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació mare-filla/fill.
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit educatiu del pla de treball individual i ferne el seguiment.
- Fer-se càrrec de l’atenció als fills i filles en aquells moments en que la mare no
ho pot fer per motius de formació, treball o gestions.
- Acompanyar la dona i els seus fills, si s’escau, als recursos de la xarxa integral.
- Organitzar les activitats lúdiques del SAR.
Nombre mínim de professionals:
Un mínim de 6 educadors/es, a jornada completa, per cobrir tots els torns: matí,
tarda, nit, caps de setmana i festius.
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
Horari : el personal educatiu ha de donar cobertura al servei les 24 hores del dia,
tots els dies de l’any.
d) Treballador/a familiars/Tècnic/a Integració social/monitor/a de lleure:
Nivell d’estudis: la corresponent per aquest àmbit.
Anys mínims d’experiència: 2
Funcions:
- Col·laborar en les tasques complementaries del Servei d’Acolliment d’acord amb
els plans de treball establerts.
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Funció de recolzament a la realització d’aquelles tasques més immediates
d’atenció personal i masclista necessàries per al desenvolupament de la vida
quotidiana.
Nombre mínim de professionals: un mínim de 2, 1 a jornada completa i 1 amb una
jornada de 25 hores.
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
e) Psicòleg/a
Nivell d’estudis: llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica, i amb experiència en
el camp dels maltractaments i la violència masclista.
Nivell d’estudis: Llicenciatura en Psicologia, amb formació clínica i amb formació i
experiència en l’àmbit de la violència masclista i dels maltractaments.
Anys mínims d’experiència: 3
Funcions:
- Oferir un espai de suport psicològic per a les dones que ho sol·licitin.
- Suport psicològic als nens i nenes en el context del Servei d’Acolliment.
- Oferir un espai de suport psicològic per abordar les conseqüències de la violència
en la relació mare-filla/fill.
- Suport a l’equip del Servei d’Acolliment.
- Derivació al Centre d’Intervenció Especialitzada, en aquells casos en què es valori
la necessitat d’una atenció terapèutica per la situació de violència viscuda.
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral
especialitzada.
Nombre mínim professionals: 1
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
Horari laboral: 20 hores setmanals.”
-

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.
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SISÈ. Aprovar la pròrroga del present conveni per un any més addicional.”
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta que ara passaríem a 8
punts que els faríem de cop, tal com vam quedar a la Comissió Informativa també,
que són delegació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat, per diversos centres, delegació de l’execució del treball en diferents
centres que serien de violència masclista a la comarca del Gironès, per dones que
pateixen violència, també, a la comarca del Gironès, Punt de Trobada de Figueres i
comarca de l’Alt Empordà, i, també, el Punt de Trobada del Gironès, delegació del
Departament a la Diputació. I els altres quatre punts, de la delegació de la Diputació a
SUMAR, tal i com ja ho havíem fet. Si els hi sembla, doncs, els faríem tots junts. Té la
paraula la senyora Planas.
La vicepresidenta tercera senyora Planas comenta que com molt bé ha dit el
president, del punt 11 al 14 de l’ordre del dia, son els convenis que s’han fet
d’encàrrec de gestió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat a la Diputació per exercir els diferents serveis. No els tornaré a repetir
perquè ja els ha anomenat el president. I del punt 15 al 18 de l’ordre del dia, el que
fem és l’encàrrec que fa la Diputació a l’empresa SUMAR.
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta que, d’acord amb allò que hem anat
fent relatiu a aquest punts els últims mesos, el grup de la CUP ens abstindrem perquè
hi ha una reclamació sostinguda i necessària de les treballadores d’aquests serveis
en poder equiparar els seus sous i les seves condicions amb d’altres serveis públics.
Ara mateix, amb aquesta proposta que ens fan no se’ls hi garanteix, i per tant
nosaltres avui el que farem serà una abstenció.
S’APROVEN els punts 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18, per 26 vots a favor (PDeCAT,
ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
12.

PLE125/000021/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya,
del Servei d'Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència
masclista i per a les seves filles i fills comarca del Gironès. CN/3893 (Exp.
2019/2099)

“En data 21 de desembre de 2018 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de
gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció
General de Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió del Servei d’intervenció
especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i
fills a la comarca del Gironès (CN/3826), exp. 2018/8476.
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec de gestió del Servei d’intervenció
especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i
fills a la comarca del Gironès.
Atès que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat,
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.

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

73

Atès que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i
protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord amb el
Decret 322/2011, de 3 maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i
Família i el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant
el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
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.
Atès que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
Vist que l’article 11 de 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 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.
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió
del Servei d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i
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per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, el contingut del qual es
reprodueix literalment i de forma íntegra a continuació (CN/3893) (Exp. 2019/2099).
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER
A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I
FILLS A LA COMARCA DEL GIRONÈS
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de conseller
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ..........., i assistit pel secretari
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
MANIFESTEN
1.Que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la
comunitat, que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en
concret, les polítiques d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les
polítiques d’igualtat.
2.Que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport
i protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord
amb el Decret 322/2011, de 3 maig, de reestructuració del Departament de
Benestar Social i Família i el Decret 86/2016, de 19 de gener, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans
disposin d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina
que mitjançant el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans
de la demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits.
4.Que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar
la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació
i la gestió de tots els serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i
recuperació integral) en col·laboració amb els ens locals.
5.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
6.Que l’article 11 de 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 de la mateixa o de
diferent administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin

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

75

aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis
per al seu desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran
tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de
contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la
titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici,
essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar totes els actes o
resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la
concreta activitat material objecte de l’encomana.
7.Que en data 21 de desembre de 2018 es va signar un conveni que estableix
l’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
mitjançant la Direcció General de Famílies i la Diputació de Girona per a la
gestió del Servei d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès.
8.Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament
del Servei d’Intervenció Especialitzada a la Comarca del Gironès, i a tal efecte
formalitzar el present conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la
Diputació de Girona, el Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, que
gestionarà directament o bé mitjançant mitjà propi de la Diputació de Girona. El
conveni s’acompanya d’ un annex pel qual s’estableix el plec de condicions tècniques
del SIE a la comarca del Gironès.
La relació amb el DTSF es farà mitjançant la Direcció General de Famílies (DGF).
El Servei d’Intervenció Especialitzada és un servei especialitzat que ofereix atenció
integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o
pateixen situació de violència i també a llurs filles i fills. Així mateix, els dits serveis
han d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.
Segona.- Obligacions de la Diputació de Girona
1.Prestar el servei en els termes descrits en aquest conveni i l’annex de condicions
d’execució que l’acompanya.
2.Seguir com a mínim, en la contractació i les condicions laborals del personal
contractat, les condicions recollides en els convenis laborals aplicables al sector.
3.Garantir la presència del nombre mínim de personal adscrit a la prestació del servei,
durant totes les hores d’obertura del centre, així com la cobertura total i immediata
del servei en cas de vaga, baixes o situacions similars.
4.Notificar a la DGF, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb
el desenvolupament del servei.
5.Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la xarxa
d’atenció que des de la DGF es determini.
6.Presentar a la Direcció General de Famílies, una memòria de l’activitat realitzada
durant l’any per tal d’avaluar el funcionament del servei.
7.Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, d’acord
a la legislació vigent.
8.Custodiar la correspondència, oficis, informes, tramitada entre la Direcció General de
Famílies i l’equipament social, com també tots els documents referents a les
persones usuàries.
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9.Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la DGF.
10.Respectar la representació exterior que té, com a titular, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i demanar la seva autorització per participar en qualsevol
acte com a representants del servei.
11.Fer constar en tots els suports publicitaris utilitzats per a la difusió de l’activitat que
ha estat conveniat per la Direcció General de Famílies del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.
12.Notificar a la Direcció General de Famílies qualsevol canvi o incidència que es pugui
produir en relació amb el desenvolupament de l’objecte del conveni.
13.Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control tan del funcionament
del servei com del personal adscrit i de les instal·lacions del servei, per part de la
Direcció General de Famílies i Servei d’Inspecció i Registre del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
14.Fer-se càrrec del cost de tots els subministraments necessaris per a la prestació del
servei (aigua, l’energia elèctrica, gas, telèfon, etc.).
15.Contactar i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la responsabilitat civil
i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades mínimes de 300.000
euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels
imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma
del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en
accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul de les
indemnitzacions.
16.Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició, que pugui
resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per part del personal adscrit al
servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, si escau, per les
pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del conveni
caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat.
17.Sol·licitar autorització de la Direcció General de Famílies per efectuar reparacions
extraordinàries o per introduir modificacions en les obres o instal·lacions existents a
l’inici de la prestació del servei, que restaran en benefici de la Generalitat de
Catalunya, sense que això li comporti cap indemnització.
Tercera. Obligacions del Departament de Treball Afers Socials i Famílies
1.L’import màxim anual a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a la prestació del Servei d’Intervenció Especialitzada al Gironès
és de 312.205,25 euros (exempt d’IVA). L’import corresponent a 10 mesos de
servei és de 260.171,04 euros (exempt d’IVA).
L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei
efectivament prestat des de la signatura del conveni fins a 31 de desembre de
2019. Aquest import serà carregat al pressupost de la Direcció General de
Famílies per a l’exercici 2019, i s’imputarà a la partida pressupostària BE05
D/227000700 Gestió de centres i serveis, del programa 313* Suport a les
famílies.
2.Realitzar un seguiment continuat del funcionament del servei i el compliment de
les obligacions derivades d’aquest conveni i l’annex de condicions tècniques
que l’acompanya, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport,
així com dictant les instruccions necessàries per al seu compliment.
3.Exercir la supervisió, inspecció i control del servei, tan per part de la Direcció
General de Famílies com pel Servei d’Inspecció i Registre del Departament de
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Treball, Afers Socials i Famílies, controlant i avaluant de forma permanent la
gestió del servei, la qualitat assistencial i els resultats.
4.Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en
l’execució d’allò pactat, en actes i omissions que puguin interrompre el normal
funcionament del servei o el compliment del programa de treball.
5.Sol·licitar a la Diputació de Girona tota la documentació necessària per
comprovar la bona marxa i el funcionament del servei, així com la relativa al
personal que presta o ha prestat els seus serveis a l’equipament.
6.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei,
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció, d’acord a la normativa
vigent.
7.Autorizar reparacions extraordinàries modificacions en les obres o instal·lacions
existents a l’inici de la prestació del servei.
Quarta. Justificació i Pagament
L’import fixat en aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General de
Famílies i s’imputarà a la partida pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de
centres i serveis, del programa 313* Suport a les famílies.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de la Diputació de Girona mitjançant la presentació de factures de la despesa
realitzada en funció del servei prestat, per mesos vençuts, que en tot cas haurà de ser
conformada per la Direcció General de Famílies. Així mateix, caldrà incorporar a la
factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA.
La Direcció General de Famílies, un cop comprovada i conformada la liquidació, li
donarà el tràmit reglamentàriament establert per tal que es pugui efectuar el seu
pagament.
Cinquena.- Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre.
Per part del DTSF la persona serà el o la titular de la Direcció General de Famílies o
persona en qui delegui.
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i
Tallada.
Sisena.- Control de l’execució del conveni
La Responsable d’Actuacions en Matèria de Violència Familiar i Masclista, de la
Direcció General de Famílies, assumeix les funcions d’inspecció i control del conveni i
l’annex.
Setena.- Vigència del conveni
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà des de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.
Vuitena . Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
1. El mutu acord entre les parts.
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres
mesos.
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
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No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest
conveni i annex.
Novena.- Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Desena.- Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Onzena .- Interpretació
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni
seran resoltes de mutu acord entre les parts i, en darrer terme seran resoltes, si
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat se signa aquest document.”
ANNEX
CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL
SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER A DONES QUE PATEIXEN
VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL
GIRONÈS.
I.

OBJECTE DEL CONVENI, DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I
FONAMENTACIÓ
L’objecte del conveni és la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que
pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, entès com a
servei públic especialitzat de caràcter supramunicipal que ofereix atenció integral i recursos en
el procés de recuperació oi reparació a les dones que han patit o pateixen situació de
violència, i també a llurs fills i filles a càrrec. Així mateix ha d’incidir en la prevenció, la
sensibilització i la implicació comunitària.
La prestació que es vol desenvolupar mitjançant aquest conveni s’emmarca en la Xarxa
d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista, regulada
a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, així com
de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, que estableix que les víctimes de
violència familiar tenen dret a accedir a un servei de residència temporal fora del domicili
habitual i que les polítiques de suport a les famílies han d’integrar la perspectiva dels infants i
han de garantir el seu interès superior i que han de ser objecte d’atenció especial i
personalitzada les situacions familiars especials que poden agreujar la vulnerabilitat dels
infants.
II.
OBJECTIUS

L’objectiu és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan
en processos de violència masclista així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar
els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.
En concret, els objectius específics són:
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Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació
al procés de violència viscut.
- Adequar el model d’intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que
han patit o pateixen violència.
- Treballar coordinadament amb serveis externs, atenent el procés específic de
cadascuna de les dones.
III.
CONCRECIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei d’intervenció especialitzada són
les següents:
- Atendre les demandes que presentin les dones amb la finalitat d’acompanyar-les
en la presa de decisions i en l’inici d’un procés de recuperació, així com decidir la
conveniència, o no, de l’accés a d’altres recursos (acolliment, sanitaris, d’inserció
laboral, etc.)
- Dur a terme programes de recuperació bio-psico-social de llarga durada, per tal de
poder reparar els danys ocasionats per les diverses situacions de violència que
contemplin l’atenció individual i grupal.
- Oferir als fills i filles de les dones que es troben en processos de recuperació, un
espai terapèutic amb l’objectiu de minvar l’impacte del dany patit, tot prevenint la
transgeneracionalitat de la violència.
- Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i recursos de la xarxa
d’atenció i recuperació per a les dones en situació de violència per tal de garantir
el procés de recuperació de cada dona, oferint col·laboració, informació i
assessorament.
- Realitzar un seguiment individualitzat de tots els casos que requereixin de
derivacions específiques.
- Participar i col·laborar en iniciatives comunitàries de prevenció i sensibilització de
les violències envers les dones.
- Desplaçar-se pel territori de la comarca per tal de realitzar les actuacions descrites
en col·laboració amb el mon local.
- Realitzar les intervencions professionals específiques en els serveis d’atenció i
acolliment d’urgències.
- Proposar l’accés de les dones i els seus fills i filles a càrrec als diferents serveis
de la xarxa específica d’atenció i recuperació dependents de la Direcció General
de Famílies, en aquells casos en que la normativa ho permeti.
- Tramitar, si escau, els ajuts i prestacions econòmiques dirigides específicament a
dones en situació de violència.
IV.
PERSONES
DESTINATÀRIES
DEL
SERVEI
D’INTERVENCIÓ
ESPECIALITZADA
3. Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista.
4. Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones.
V.
UBICACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ
ESPECIALITZADA
El servei d’intervenció especialitzada s’ha de prestar a la comarca del Gironès en el
local que, a tal efecte, es posarà a disposició de la Diputació de Girona.
VI.
CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI
El Servei d’Intervenció Especialitzada es presta de dilluns a divendres, amb horari de
9 h a 14 h i de 16h a 19h.
VII.
FONTS DE DERIVACIÓ
Les demandes per utilitzar el servei poden provenir:
a.Les pròpies dones, quan reglamentàriament s’estableixi.
-
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b.La xarxa d’atenció i recuperació integral per a dones en situació de
violència.
c.Els serveis de salut d’atenció primària.
d.Els serveis socials d’atenció primària.
e.Associacions de dones, quan reglamentàriament s’estableixi.
f.altres unitats que des de la Direcció General de Famílies es pugui
determinar.
VIII.

RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ

Per al funcionament correcte del Servei d’Intervenció Especialitzada, ha de poder
comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a) Director/a:
Nivell d’estudis: Llicenciat/da o diplomat/da en matèria de ciències socials,
preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 4
Funcions: representació, coordinació i planificació, tant respecte a la gestió i
organització del servei, com de l’equip i de les usuàries i els seus fills i filles.
La funció de coordinació inclourà la del servei d’acolliment d’urgències, i la dels
serveis d’acolliment substitutoris de la llar, quan des de la Direcció General de
Famílies així es determini.
Nombre mínim de directors/es: 1 jornada completa
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els
convenis laborals aplicables al sector.
La seva absència física ha d’estar coberta, en tot moment, per la persona en qui
delegui.
b) Treballador/a social:
Nivell d’estudis: Diplomat/da en treball social o en assistència social.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2
Funcions: S’encarregarà de:
- Atendre presencialment les dones, i/ o les filles i fills, per tal de conèixer la història
abusiva (episodis de violència, freqüència, cronicitat i situació de risc).
- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials.
- Avaluar la situació de risc tant de la dona com, si s’escau, dels i les menors en
aquesta situació.
- Treballar amb la dona les necessitats socials més urgents, ajudar-la en la recerca,
i tramitar, si s’escau, els ajuts corresponents.
- Acompanyar la dona en el procés de resolució dels aspectes socials que s’hagin
acordat.
- Realitzar informes integrals que recullin els àmbits afectats per la violència, si
s’escau.
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o
privada.
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou
entorn.
- Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida).
- Actuar, dins de l’horari de treball en aquelles situacions d’urgència que li siguin
atribuïdes.
- Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o, en el
servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General de Famílies
així es determini.
Nombre mínim de professionals: 1 jornada completa
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Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector
c) Personal de suport:
Nivell d’estudis: a proposar per l’entitat.
Funcions:
- Proporcionar suport administratiu.
Nombre mínim de professionals: 1, a jornada completa
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
d) Personal d’atenció psicològica per a les dones:
Nivell d’estudis: Llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica, i amb experiència
en el camp dels maltractaments i la violència masclista.
Anys mínims d’experiència: 3
Funcions:
- Atendre presencialment les dones, les filles i fills que ho requereixin a nivell
individual i de grup.
- Realitzar un acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les
relacions abusives i les possibles situacions de risc, tant per ella com per les filles
i fills.
- Acordar amb la dona els aspectes a treballar en el procés de recuperació
seguretat, autoconfiança, culpabilitat, relació amb les filles i fills, relacions
interpersonals.
- Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos.
- Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i o privada.
- Organitzar i dinamitzar les sessions grupals.
- Atendre situacions d’urgència que precisen de contenció, dins de l’horari habitual,
en el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la
Direcció General de Famílies així es determini.
Nombre mínim professionals: 3 a jornada completa
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
f) Personal d’atenció psicològica per als nens i nenes:
Nivell d’estudis: llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica i amb experiència en
el psicodiagnòstic i tractament d’infants i adolescents, així com en el camp dels
maltractaments i les violències familiar i masclista.
Anys mínims d’experiència: 2
Funcions:
- Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el
maltractament.
- Suport i tractament psicològic dels i les menors per a la superació del trauma
ocasionat per la convivència amb el maltractament.
- Derivació dels casos a altres serveis d’atenció psicològica quan sigui necessari.
- Supervisió de casos en l’equip interdisciplinari.
- Coordinació amb altres centres d’educació i salut infantil: CSMIJ, CAP.
(pediatra), pel tractament i seguiment de casos específics.
- Altres que puguin sorgir dins l’àmbit d’actuació del servei.
- Atendre situacions d’urgència que precisen de contenció, dins de l’horari
habitual, en el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que
des de la Direcció General de Famílies així es determini
Nombre mínim professionals: 1 a jornada completa.
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Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
g) Jurista
Nivell d’estudis: Llicenciat/da en dret amb experiència en dret de família, especialment
en el camp matrimonial, i penal, i amb el treball amb dones.
Anys mínims d’experiència: 3
Funcions:
- Assessorar a les dones en tots els temes legals que li afectin (denúncies per
maltractaments, processos de separació, guarda i custòdia dels fills i filles,
mesures cautelars o provisionals, ...)
- Facilitar que la dona tingui la representació legal i/o l’assessorament que
requereixi en els procediments judicials.
- Realitzar l’acompanyament de les dones i seguiment dels processos judicials.
- Assessorar a l’equip professional del servei.
- Seguiment dels processos de les dones mitjançant professionals de l’advocacia
que corresponguin.
- Participació en els processos de treball de l’equip.
- Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o en el
servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General de
Famílies així es determini.
Nombre mínim professionals: 1 a jornada completa
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector
i)Educador/a social:
Nivell d’estudis: diplomatura en educació social, o habilitació en educació social.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3
Funcions:
- Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les
activitats.
- Acompanyar i donar suport als i les menors que estan involucrats amb situacions
de violència.
- Realitzar programes educatius individualitzats, quan sigui necessari.
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o
privada.
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou
entorn.
- Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida).
- Atendre situacions d’urgència i fer l’acompanyament de les dones, en el propi
centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció
General de Famílies així es determini.
Nombre mínim de professionals: Un mínim de 2 educadors/es, a jornada completa.
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector”.
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.
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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.
SISÈ. Aprovar la pròrroga del present conveni per un any més addicional.”
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
13.

PLE125/000022/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec gestió amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya,
del Servei tècnic punt de trobada ciutat de Figueres i comarca Alt
Empordà. CN/3894 (Exp. 2019/2100)

“En data 21 de desembre de 2018 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de
gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció
General de Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió del Servei tècnic de punt
de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà (CN/3827), exp.
2018/8472.
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec de gestió del Servei tècnic de punt de
trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà.
Atès que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat,
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.
Atès que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i
protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord amb el
Decret 322/2011, de 3 maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i
Família i el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
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Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant
el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
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.
Atès que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
Vist que l’article 11 de 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 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.
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió
del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt
Empordà, el contingut del qual es reprodueix literalment i de forma íntegra a
continuació (CN/3894) (Exp. 2019/2100).
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA,
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA
CIUTAT DE FIGUERES I COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
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en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia .........., i assistit pel secretari
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
MANIFESTEN
1.Que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la
comunitat, que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en
concret, les polítiques d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les
polítiques d’igualtat.
2.Que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport
i protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord
amb el Decret 322/2011, de 3 maig, de reestructuració del Departament de
Benestar Social i Família i el Decret 86/2016, de 19 de gener, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans
disposin d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina
que mitjançant el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans
de la demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits.
4.Que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat
la creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió
de tots els serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació
integral) en col·laboració amb els ens locals.
5.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
6.Que l’article 11 de 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 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.
7.Que en data 21 de desembre de 2018 es va signar un conveni que estableix
l’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
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mitjançant la Direcció General de Famílies i la Diputació de Girona per a la
gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca
de l’Alt Empordà.
8.Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament
del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i Comarca de l’Alt
Empordà, i a tal efecte formalitzar el present conveni d’encàrrec de gestió
d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la
Diputació de Girona del Servei tècnic de Punt de Trobada de Figueres i l’Alt Empordà,
que gestionarà directament o bé mitjançant mitjà propi de la Diputació de Girona.
La relació de la Diputació de Girona amb el DTSF es farà mitjançant la Direcció
General de Famílies (DGF).
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció
del menor.
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona
1.Gestionar els STPT amb total compliment de les condicions tècniques de
prestació del servei elaborades per la DGF que s’adjunten com a annex.
2.Prestar el Servei a la ciutat de Figueres, en el local que des de la DGF es
posarà a disposició a aquest efecte.
3.Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la
xarxa d’atenció que des de la DGF es determini.
4.Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb
les indicacions de la DGF.
5.Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal,
d’acord a la legislació vigent.
6.Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la DGF.
7.Fer constar el logotip del DTSF seguint les condicions reglamentàries per al seu
ús, en tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni.
8.Notificar a la DGF, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació
amb el desenvolupament del servei.
9.Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control del DTSF.
10.Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes
assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per
sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració
dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, atès
que es calcula per analogia per al càlcul de les indemnitzacions.
11.Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat,
tant per part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i
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satisfer la indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així
mateix, al finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits
en bon estat i segons inventari realitzat.
Tercera. Obligacions del Departament de Treball Afers Socials i Famílies
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Direcció General de
Famílies es compromet a:
1.L’import màxim anual a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a la prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de
Figueres i comarca de l’ Alt Empordà, és de 84.456,00 euros (exempt d’IVA).
L’import corresponent a 10 mesos de servei és de 70.380,00 euros (exempt
d’IVA).
L’ import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei
efectivament prestat des de la signatura del conveni fins a 31 de desembre de
2019. Aquest import serà carregat al pressupost de la Direcció General de
Famílies per a l’exercici 2019, i s’imputarà a la partida pressupostària BE05
D/227000700 Gestió de centres i serveis, del programa 313* Suport a les
famílies.
2.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
3.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei,
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
Quarta. Justificació i Pagament
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General de
Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i s’imputarà a la partida
pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i serveis, del programa 313*
Suport a les famílies.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la
Direcció General de Famílies.
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA.
Cinquena. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre.
Per part del TSF la persona serà el o la titular de la Direcció General de Famílies o
persona en qui delegui.
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i
Tallada.
Sisena. Vigència del conveni
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà des de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.
Setena. Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
El mutu acord entre les parts.
L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.
L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
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Vuitena. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Novena. Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Desena. Interpretació
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni
seran resoltes de mutu acord entre les parts i, en darrer terme seran resoltes, si
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat se signa aquest document.”
Annex
Condicions Tècniques
Servei tècnic punt de trobada
Figueres
I.- DEFINICIO DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I FONAMENTACIÓ
El servei tècnic de punt de trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert per als
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la
tutela per part de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de
menors d’edat.
La prestació que es vol desenvolupar de mitjançant aquest contracte està regulada al
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol,
del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
II. OBJECTIUS
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus
progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència
masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o
divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de
l’Administració Pública.
Els objectius específics són:
- Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la
família extensa, oferint un espai i context adequats a aquesta finalitat.
- Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades durant el
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels
membres de la família i dels i les menors en casos de situacions de risc de
violència durant el compliment del règim de visites.
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-

Evitar que els menors hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits
destinats a altres finalitats (comissaria, jutjats, ...).
- Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels
progenitors i/o dels enfrontaments amb la família extensa per al o la menor.
- Oferir als organismes derivants el coneixement sobre els desenvolupament de
les visites i la incidència d’aquestes en els i les menors.
III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei tècnic de punt de trobada són
les següents:
1. Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al
pare o mare no custodi o no guardador/a.- realització de la visita entre fills i
filles i pare o mare no custodi o no guardador/a, supervisada per les persones
professionals del punt de trobada.
2. Cessió de l’espai i del material, sota el control i la tutela del personal tècnic,
per poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles.
3. Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als
familiars implicats en el règim de visites.
4. Informació a les famílies sobre l’existència d’instruments específics per
treballar la problemàtica familiar existent, com la mediació i altres, sempre que
sigui possible.
5. Seguiment de l’expedient on es farà constar el compliment o incompliment i
les incidències que es puguin donar en la utilització del Servei
6. Comunicació del seguiment i incidències que es puguin produir als organismes
derivants i a la Direcció General de Famílies.
IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA
1. Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret
de relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès
primordial, s’escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui
verificada en un espai neutral amb intervenció de persones professionals.
2. Pares i mares i tutors d’aquests infants
3. Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA A
CONCERTAR
El servei de punt de trobada s’ha de prestar a la ciutat de Figueres, en un local que a
tal efecte es posarà a disposició la Diputació de Girona.
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El Servei Tècnic de Punt de Trobada s’ha de prestar dins dels horaris següents:
- Dimecres de 17h a 20h
- Divendres de 17h a 20h
- Dissabtes i diumenges de 10 h a 14h i de 16h a 20h
- Dos a la setmana, com a mínim, un d’ells dimecres, per a tasques de coordinació i
entrevistes amb les famílies.
VII. FONTS DE DERIVACIÓ
Els serveis tècnics de punt de trobada només poden atendre les peticions de
derivació provinents de:
a) Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de
mesures cautelars o definitives, que estableixi l‘exercici dels drets de relació i
comunicació amb els fills i filles a desenvolupar en els serveis tècnics del punt
de trobada. En aquest supòsit s’inclouran els plans de parentalitat.
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b) Òrgans competents en matèria de protecció a la Infància i Adolescència,
mitjançant resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o
acolliment en centres residencials. El servei tècnic de punt de trobada no es
pot utilitzar durant la realització de l’estudi diagnòstic.
c) Centres d’Intervenció Especialitzada de la Xarxa d’Atenció i Recuperació
Integral a les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar un
l‘exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles als i les menors
sota la tutela de dones en situació de violència masclista, mitjançant un acord
entre els progenitors, i prèvia avaluació de l’equip tècnic.
En cap cas, es poden atendre demandes provinents d’advocades/ts particulars sense
requeriment del judicial.
Cas que el nombre de visites superi la capacitat d’espai i de temps del centre, s’ha de
notificar a la unitat directiva depenent de la Direcció General de Famílies als efectes
oportuns.
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per al funcionament correcte del servei tècnic de punt de trobada, l’adjudicatari, en la
zona especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a)Tècnic/a coordinador/a:
Funcions: ha d’assumir la coordinació general del servei; la realització de les
entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors; els contactes amb els equips
externs; la coordinació amb la persona tècnica de la Secretaria de Família i la
coordinació interna del servei, i la seva representació externa.
Nombre mínim de coordinador/a necessaris: 1 i un mínim de contractació de 22 hores
setmanals
Formació: Llicenciatura en psicologia o titulació equivalent d’acord a les noves
titulacions universitàries
Modalitat contractual: En relació a la contractació i pel que fa a les condicions de
treball del personal contractat, li seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al
conveni col·lectiu dels sector vigent.
b)Tècnic/a referent:
Funcions: servir de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de
desenvolupar diàriament; fer el seguiment de les visites, acompanyar els menors dins
el Punt de Trobada mentre es fan les entrevistes prèvies a l’inici del servei;
acompanyar els menors en la realització dels intercanvis; elaborar els informes de
seguiment i avaluació corresponents.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: dos.
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 3 i un mínim de contractació, en el
seu conjunt, de 66 hores setmanals.
Formació: Llicenciatura en psicologia, treball social, educació social o titulació
equivalent, d’acord a les noves titulacions universitàries.
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir la llicenciatura en psicologia o
titulació equivalent d’acord a les noves titulacions universitàries. i podrà assumir les
funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular.
c)Jurista:
Funcions: assessorar l’equip tècnic en la seva relació amb els òrgans derivants i amb
els i les usuàries del Servei.
Formació: Llicenciatura en Dret
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris : 1
Modalitat contractual i temps de contractació: a concretar per l’entitat.”.
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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.
SISÈ. Aprovar la pròrroga del present conveni per un any més addicional.”
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
14.

PLE125/000023/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya,
Servei tècnic punt trobada comarca Gironès. CN/3895 (Exp. 2019/2101)

“En data 21 de desembre de 2018 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de
gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció
General de Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió del Servei tècnic de punt
de trobada a la comarca del Gironès (CN/3829), exp. 2018/8458.
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec de gestió del Servei tècnic de punt de
trobada a la comarca del Gironès.
Atès que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat,
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.
Atès que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i
protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del
departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista, d’acord amb el
Decret 322/2011, de 3 maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i
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Família i el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant
el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
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.
Atès que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
Vist que l’article 11 de 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 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.
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió
del Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès, el contingut del qual es
reprodueix literalment i de forma íntegra a continuació (CN/3895) (Exp. 2019/2101).
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA
COMARCA DEL GIRONÈS
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D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ...., i assistit pel secretari
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
MANIFESTEN
1.Que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la
comunitat, que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en
concret, les polítiques d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i
les polítiques d’igualtat.
2.Que la Direcció General de Famílies té entre les seves funcions vetllar per a la
realització d’iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar
suport i protecció a les famílies i, coordinar i gestionar l’execució de les
polítiques del departament en matèria de lluita contra la violència familiar i
masclista, d’acord amb el Decret 322/2011, de 3 de maig, de reestructuració
del Departament de Benestar Social i Família i el Decret 86/2016, de 19 de
gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
3.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans
disposin d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una
eina que mitjançant el suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels
ciutadans de la demarcació, especialment la d’aquells més desafavorits.
4.Que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar
la violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la programació, la
prestació i la gestió de tots els serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa
d’Atenció i recuperació integral) en col·laboració amb els ens locals.
5.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector
públic d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
6.Que l’article 11 de 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 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
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suport o en els que s’integri la concreta activitat material objecte de
l’encomana.
7.Que en data 21 de desembre de 2018 es va signar un conveni que estableix
l’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, mitjançant la Direcció General de Famílies i la Diputació de Girona
per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del
Gironès.
8.Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel
funcionament del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del
Gironès, i a tal efecte formalitzar el present conveni d’encàrrec de gestió
d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte encomanar la gestió per part de l’Administració de la
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la
Diputació de Girona del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès,
que gestionarà directament o bé mitjançant mitjà propi de la Diputació de Girona.
La relació de la Diputació de Girona amb el DTSF es farà mitjançant la Direcció
General de Famílies (DGF).
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció
del menor.
Segona. Obligacions la Diputació de Girona
1.Gestionar els STPT amb total compliment de les condicions tècniques de prestació
del servei elaborades per la DGF que s’adjunten com a annex.
2.Prestar el Servei a la ciutat de Girona, en el local que des de la DGF es posarà a
disposició a aquest efecte.
3.Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la
xarxa d’atenció que des de la DGF es determini.
4.Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les
indicacions de la DGF.
5.Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal,
d’acord a la legislació vigent.
6.Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la DGF.
7.Fer constar el logotip del DTSF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús,
en tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni.
8.Notificar a la DGF, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb
el desenvolupament del servei.
9.Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control del DTSF.
10.Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats
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a les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al
càlcul de les indemnitzacions.
11.Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant
per part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la
indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al
finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i
segons inventari realitzat.
Tercera. Obligacions del Departament de Treball Afers Socials i Famílies
1.L’import màxim anual a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
per a la prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès
és de 120.828,00 euros (exempt d’IVA). L’import corresponent a 10 mesos de
servei és de 100.690,00 euros (exempt d’IVA).
L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei
efectivament prestat des de la signatura del conveni fins a 31 de desembre de
2019. Aquest import serà carregat al pressupost de la Direcció General de
Famílies per a l’exercici 2019, i s’imputarà a la partida pressupostària BE05
D/227000700 Gestió de centres i serveis, del programa 313* Suport a les
famílies.
2.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
3.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, en
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
Quarta. Justificació i Pagament
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General de
Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i s’imputarà a la partida
pressupostària BE05 D/227000700 Gestió de centres i serveis, del programa 313*
Suport a les famílies.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la
Direcció General de Famílies.
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA.
Cinquena. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre.
Per part del TSF la persona serà el o la titular de la Direcció General de Famílies o
persona en qui delegui.
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i
Tallada.
Sisena. Vigència del conveni
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà des de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.
Setena. Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
1. El mutu acord entre les parts.
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres
mesos.
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3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
Vuitena. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Novena. Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Desena. Interpretació
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni
seran resoltes de mutu acord entre les parts i, en darrer terme seran resoltes, si
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat se signa aquest document, en el lloc i data indicats a l’
encapçalament.”
Annex
Condicions Tècniques
Servei Tècnic Punt de Trobada
a la comarca del Gironès
I.- DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I FONAMENTACIÓ
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert per als
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la
tutela per part de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de
menors d’edat.
La prestació que es vol desenvolupar de mitjançant aquest contracte està regulada al
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol,
del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
II. OBJECTIUS
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus
progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència
masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o
divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de
l’Administració Pública.
Els objectius específics són:
- Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la
família extensa, oferint un espai i context adequats a aquesta finalitat.
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-

Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades durant el
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels
membres de la família i dels i les menors en casos de situacions de risc de
violència durant el compliment del règim de visites.
- Evitar que els menors hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits
destinats a altres finalitats (comissaria, jutjats, ...).
- Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels
progenitors i/o dels enfrontaments amb la família extensa per al o la menor.
- Oferir als organismes derivants el coneixement sobre els desenvolupament de
les visites i la incidència d’aquestes en els i les menors.
III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les activitats que s’inclouen en la prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada són
les següents:
1. Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al
pare o mare no custodi o no guardador/a.- realització de la visita entre fills i
filles i pare o mare no custodi o no guardador/a, supervisada per les persones
professionals del punt de trobada.
2. Cessió de l’espai i del material, sota el control i la tutela del personal tècnic,
per poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles.
3. Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als
familiars implicats en el règim de visites.
4. Informació a les famílies sobre l’existència d’instruments específics per
treballar la problemàtica familiar existent, com la mediació i altres, sempre que
sigui possible.
5. Seguiment de l’expedient on es farà constar el compliment o incompliment i
les incidències que es puguin donar en la utilització del servei.
6. Comunicació del seguiment i incidències que es puguin produir als organismes
derivants i a la Direcció General de Famílies.
IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA
1. Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret
de relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès
primordial, s’escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui
verificada en un espai neutral amb intervenció de persones professionals.
2. Pares i mares i tutors d’aquests infants.
3. Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació.
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA A CONCERTAR
El servei de punt de trobada s’ha de prestar a la ciutat de Girona, en un local que a tal
efecte es posarà a disposició de la Diputació de Girona.
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El Servei Tècnic de Punt de Trobada s’ha de prestar dins dels horaris següents:
- Dimecres de 17h a 20h
- Divendres de 17h a 20h
- Dissabtes i diumenges de 10 h a 14h i de 16h a 20h
- Dos a la setmana, com a mínim, un d’ells dimecres, per a tasques de coordinació i
entrevistes amb les famílies.
VII. FONTS DE DERIVACIÓ
Els Serveis Tècnics de Punt de Trobada només poden atendre les peticions de
derivació provinents de:
a) Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de
mesures cautelars o definitives, que estableixi l‘exercici dels drets de relació i
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comunicació amb els fills i filles a desenvolupar en els serveis tècnics del punt
de trobada. En aquest supòsit s’inclouran els plans de parentalitat.
b) Òrgans competents en matèria de protecció a la Infància i Adolescència,
mitjançant resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o
acolliment en centres residencials.
El Servei Tècnic de Punt de Trobada no es pot utilitzar durant la realització de
l’estudi diagnòstic.
c) Centres d’Intervenció Especialitzada de la Xarxa d’Atenció i Recuperació
Integral a les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar un
l‘exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles als i les menors
sota la tutela de dones en situació de violència masclista, mitjançant un acord
entre els progenitors, i prèvia avaluació de l’equip tècnic.
En cap cas, es poden atendre demandes provinents d’advocades/ts particulars sense
requeriment del judicial.
Cas que el nombre de visites superi la capacitat d’espai i de temps del centre, s’ha de
notificar a la unitat directiva depenent de la Direcció General de Famílies als efectes
oportuns.
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per al funcionament correcte del Servei Tècnic de Punt de Trobada, l’adjudicatari, en
la zona especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a) Tècnic/a coordinador/a:
Funcions: ha d’assumir la coordinació general del servei; la realització de les
entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors; els contactes amb els equips
externs; la coordinació amb la persona tècnica de la Direcció General de Famílies i la
coordinació interna del servei.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 4.
Nivell d’estudis: Llicenciatura en psicologia amb l’especialitat en formació clínica.
Contractació mínima de 22 hores setmanals
Nombre mínim de coordinador/a necessaris: 1 i un mínim de contractació de 22 hores
setmanals
b) Tècnic/a referent
Funcions:
- Servir de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de
desenvolupar diàriament; fer el seguiment de les visites. Ocasionalment, pot
desenvolupar les tasques que la persona coordinadora li encarregui, sempre
sota la supervisió i responsabilitat.
- Acompanyar els menors dins el Punt de Trobada mentre es fan les entrevistes
prèvies a l’inici del servei; acompanyar els menors en l’interval de temps de
que el pare o mare custodi arriba a les instal·lacions fins que arriba el
pare/mare no custodi; donar suport en el cas que hi hagi mancances en la
relació entre pares i/o mares i els fills o filles; elaborar els informes
corresponents.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2
Nivell d’estudis: Llicenciatura en psicologia, treball social, educació social o titulació
equivalent, d’acord a les noves titulacions universitàries.
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 4 i un mínim de contractació, en el
seu conjunt, de 88 hores setmanals
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir la llicenciatura en psicologia o
titulació equivalent d’acord a les noves titulacions universitàries. i podrà assumir les
funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular.
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c) Jurista:
Funcions: assessorar l’equip tècnic en la seva relació amb els òrgans derivants i amb
els i les usuàries del Servei.
Formació: Llicenciatura en Dret
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris : 1
Modalitat contractual i temps de contractació: a concretar per la gestora”.
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.
SISÈ. Aprovar la pròrroga del present conveni per un any més addicional.”
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
15.

PLE125/000025/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei Intervenció
Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les
seves filles i fills comarca Gironès. CN/3896 (Exp. 2019/2405)

“En data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni d’encàrrec a mitjà propi de
la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.,
per a la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès (CN/3840)
(Exp. 2018/8811)
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec a mitjà propi per la gestió del Servei
d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les
seves filles i fills a la comarca del Gironès.
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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
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 l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
Atès que el Servei d’Intervenció Especialitzada és un servei especialitzat que ofereix
atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han
patit o pateixen situació de violència i també a llurs filles i fills. Així mateix, els dits
serveis han d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.
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
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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
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.
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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 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 del Servei d’Intervenció Especialitzada
per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca
del Gironès, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.
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 i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. APROVAR el conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del Servei
d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les
seves filles i fills a la comarca del Gironès (CN/3896) (Exp. 2019/2405), el contingut
del qual es reprodueix literalment i 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 DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER A DONES QUE
PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I FILLS A LA
COMARCA DEL GIRONÈS.
Per 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..........., 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, Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003-GIRONA, 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, Serveis Públics
d’Acció Social de Catalunya, S.L., modificats i degudament aprovats per acord de la
Junta General en la sessió del 13 de setembre de 2018.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
MANIFESTEN
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I.D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social o privada.
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que
inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili o de teleassistència i els
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del
que són serveis socials especialitzats, que es presten per mitjà de centres, serveis,
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs
necessitats, requereixen una atenció específica.
II.L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és
competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions.
III.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
IV.Que l’article 64 de Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
V.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
VI.Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic 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 dels contractes
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar totes els actes o
resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta
activitat material objecte de l’encomana.
VII.SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant, SUMAR,
és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de
2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic
en l’àmbit territorial de Catalunya.
El seu capital és íntegrament públic. El 79,38% està subscrit per la Diputació de
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.
VIII.SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
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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
gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer
sector social i les pròpies administracions locals.
IX.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.
X.La Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials,
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en
són sòcies.
XI.De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de
manera directa o indirecta.
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en
més i/o millors serveis socials.
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i
atenció a la persona (principi de solidaritat).
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat,
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 del Servei d’Intervenció Especialitzada
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per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca
del Gironès, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.
XII.Que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni que estableix
l’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR per a la gestió del Servei
d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les
seves filles i fills a la comarca del Gironès.
XIII.Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei
d’Intervenció Especialitzada a la Comarca del Gironès, i a tal efecte formalitzar el
present conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de
Girona i SUMAR, de la gestió integral del Servei d’Intervenció Especialitzada per a
dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del
Gironès, en endavant SIE, d’acord amb les condicions tècniques del servei que
consten a l’Annex I d’aquest conveni.
Aquest conveni d’encàrrec de mitjà propi determinarà la concreta activitat a prestar i
els recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es
detallen en aquest document.
Segona. Obligacions i drets de la Diputació de Girona
2.1.La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral
del SIE, com a servei social especialitzat del que te la competència.
2.2.La Diputació de Girona es compromet a coordinar i donar les directrius de
prestació del servei que siguin necessàries per a la gestió del servei. També a
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions
de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per part de
SUMAR.
2.3.Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del
servei (per delegació), les característiques del servei contractat, com també
suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis causats,
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent.
2.4.Resoldre, per raons d’interès públic, i a instància de la Diputació de Girona, el
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector
públic tenint-se a la legislació aplicable.
2.5.Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que SUMAR incorri en actes i omissions que
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes
de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent.
2.6.Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del
servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia
dels usuaris/àries.
2.7.Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni.
2.8.Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada.
2.9.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
2.10.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei,
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
2.11.La Diputació de Girona també pot :
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-Interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu
compliment.
Tercera. Obligacions i drets de SUMAR
3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics descrits en aquest
conveni i l’annex de condicions d’execució que l’acompanya.
3.2. Seguir, com a mínim, e la contractació i les condicions laborals del personal
contractat, les condicions recollides en els convenis laborables aplicables al sector.
3.3. Garantir la presència del nombre mínim de personal adscrit a la prestació del
servei, durant totes les hores d’obertura del centre, així com la cobertura total i
immediata del servei en cas de vaga, baixes o situacions similars.
3.4. Notificar qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el
desenvolupament del servei.
3.5. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la
xarxa d’atenció que es determini.
3.6. Presentar una memòria de l’activitat realitzada durant l’any per tal d’avaluar el
funcionament del servei.
3.7. Custodiar la correspondència, oficis, informes, tramitada entre la Direcció General
de Famílies i l’equipament social, com també tots els documents referents a les
persones usuàries.
3.8. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
3.9. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control tan del
funcionament del servei com del personal adscrit i de les instal·lacions del servei, per
part de la Direcció General de Famílies i Servei d’Inspecció i Registre del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3.10. 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
3.11. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi.
3.12. 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
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del servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries
per minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc
de treball.
3.13. Despeses del centre. SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries
pel correcte funcionament del servei que d’entre altres s’inclouen (subministres
d’aigua, electricitat, telèfon, gas, servei de calefacció, manteniment preventiu i
correctiu ordinari de l’immobilitzat material del local, servei de neteja del local...), així
com de les despeses de telefonia mòbil que puguin necessitar el personal del centre.
3.13.1. Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR es
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR i pel que fa al compliment
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
SUMAR també vetllarà i promocionarà la formació continuada i el reciclatge
professional de tot el personal del servei.
3.14. SUMAR es farà càrrec de difondre, gestionar i impartir els serveis que
s’ofereixin al centre.
3.15. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul
de les indemnitzacions.
3.16. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició, que
pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per part del personal adscrit al
servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, si escau, per les
pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del conveni caldrà
retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat.
3.17. Sol·licitar autorització per efectuar reparacions extraordinàries o per introduir
modificacions en les obres o instal·lacions existents a l’inici de la prestació del servei,
que restaran en benefici de la Generalitat de Catalunya, sense que això li comporti
cap indemnització.
Quarta. Tractament de dades
4.1. El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de
regir d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), dels articles 20-22 del
Reglament de desplegament d’aquesta norma (Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i de l’article
28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors.
Cinquena. Gestió administrativa i econòmica del servei
5.1. Gestió administrativa
L’import màxim anual a abonar per la Diputació de Girona per la prestació del Servei
d’Intervenció Especialitzada al Gironès és de 312.205,25€ (IVA exempt). L’import
corresponent a 10 mesos de servei és de 260.171,04€ (IVA exempt).
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L’import cert a abonar a SUMAR serà el corresponent al servei efectivament prestat
des de la signatura del conveni fins a 31 de desembre de 2019.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de SUMAR, mitjançant la presentació de les factures corresponents en funció del
servei prestat, dins els primers 5 dies hàbils del mes següent.
Sisena. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre.
-El titular de la Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya o persona
en qui delegui.
-La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona en
qui delegui.
Setena. Control de l’execució del conveni
La responsable d’actuacions en matèria de violència familiar i masclista, de la
Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya, assumeix les funcions
d’inspecció i control del conveni i l’annex.
Vuitena. Vigència
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà des de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.
Novena. Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
-El mutu acord entre les parts.
-L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.
-L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
Desena. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Onzena. Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic , la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Dotzena. Interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
conveni seran resoltes entre les parts i, si això no fos possible, de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data esmentats a l’encapçalament,
L’Il·lm. Sr. Miquel Nogué Planas
President
Diputació de Girona
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Sr. Miquel Calm Puig
President
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.”
ANNEX I – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ
ESPECIALITZADA PER A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA I PER A LES
SEVES FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL GIRONÈS.
I. OBJECTE DEL CONVENI, DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I
FONAMENTACIÓ
L’objecte del conveni és la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones
que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès,
entès com a servei públic especialitzat de caràcter supramunicipal que ofereix atenció
integral i recursos en el procés de recuperació oi reparació a les dones que han patit
o pateixen situació de violència, i també a llurs fills i filles a càrrec. Així mateix ha
d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.
La prestació que es vol desenvolupar mitjançant aquest conveni s’emmarca en la
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència
masclista, regulada a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista, així com de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies,
que estableix que les víctimes de violència familiar tenen dret a accedir a un servei de
residència temporal fora del domicili habitual i que les polítiques de suport a les
famílies han d’integrar la perspectiva dels infants i han de garantir el seu interès
superior i que han de ser objecte d’atenció especial i personalitzada les situacions
familiars especials que poden agreujar la vulnerabilitat dels infants.
II. OBJECTIUS
L’objectiu és oferir informació, atenció i recuperació les dones que han estat o estan
en processos de violència masclista així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar
els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.
En concret, els objectius específics són:
-Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al
procés de violència viscut.
-Adequar el model d’intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que
han patit o pateixen violència.
-Treballar coordinadament amb serveis externs, atenent el procés específic de
cadascuna de les dones.
III. CONCRECIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei d’intervenció especialitzada són
les següents:
-Atendre les demandes que presentin les dones amb la finalitat d’acompanyar-les en
la presa de decisions i en l’inici d’un procés de recuperació, així com decidir la
conveniència, o no, de l’accés a d’altres recursos (acolliment, sanitaris, d’inserció
laboral, etc.)
-Dur a terme programes de recuperació bio-psico-social de llarga durada, per tal de
poder reparar els danys ocasionats per les diverses situacions de violència que
contemplin l’atenció individual i grupal.
-Oferir als fills i filles de les dones que es troben en processos de recuperació, un
espai terapèutic amb l’objectiu de minvar l’impacte del dany patit, tot prevenint la
transgeneracionalitat de la violència.
-Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i recursos de la xarxa
d’atenció i recuperació per a les dones en situació de violència per tal de garantir el
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procés de recuperació de cada dona, oferint col·laboració, informació i
assessorament.
-Realitzar un seguiment individualitzat de tots els casos que requereixin de
derivacions específiques.
-Participar i col·laborar en iniciatives comunitàries de prevenció i sensibilització de les
violències envers les dones.
-Desplaçar-se pel territori de la comarca per tal de realitzar les actuacions descrites
en col·laboració amb el mon local.
-Realitzar les intervencions professionals específiques en els serveis d’atenció i
acolliment d’urgències.
-Proposar l’accés de les dones i els seus fills i filles a càrrec als diferents serveis de la
xarxa específica d’atenció i recuperació dependents de la Direcció General de
Famílies, en aquells casos en que la normativa ho permeti.
-Tramitar, si escau, els ajuts i prestacions econòmiques dirigides específicament a
dones en situació de violència.
IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA
1.Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista.
2.Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones.
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ
ESPECIALITZADA
El servei d’intervenció especialitzada s’ha de prestar la comarca del Gironès en el
local que, a tal efecte, es posarà a disposició de la Diputació de Girona.
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI
El Servei d’Intervenció Especialitzada es presta de dilluns a divendres, amb horari de
9 ha 14 h i de 16h a 19h.
VII. FONTS DE DERIVACIÓ
Les demandes per utilitzar el servei poden provenir:
a.Les pròpies dones, quan reglamentàriament s’estableixi.
b.La xarxa d’atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència.
c.Els serveis de salut d’atenció primària.
d.Els serveis socials d’atenció primària.
e.Associacions de dones, quan reglamentàriament s’estableixi.
f.altres unitats que des de la Direcció General de Famílies es pugui determinar.
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per al funcionament correcte del Servei d’Intervenció Especialitzada, ha de poder
comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a) Director/a:
Nivell d’estudis: Llicenciat/da o diplomat/da en matèria de ciències socials,
preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 4
Funcions: representació, coordinació i planificació, tant respecte a la gestió i
organització del servei, com de l’equip i de les usuàries i els seus fills i filles.
La funció de coordinació inclourà la del servei d’acolliment d’urgències, i la dels
serveis d’acolliment substitutoris de la llar, quan des es de la Direcció General de
Famílies així es determini.
Nombre mínim de directors/es: 1 jornada completa
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
La seva absència física ha d’estar coberta, en tot moment, per la persona en qui
delegui.

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

111

b) Treballador/a social:
Nivell d’estudis: Diplomat/da en treball social o en assistència social.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2
Funcions: S’encarregarà de:
-Atendre presencialment les dones, i/ o les filles i fills, per tal de conèixer la història
abusiva (episodis de violència, freqüència, cronicitat i situació de risc).
-Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials.
-Avaluar la situació de risc tant de la dona com, si s’escau, dels i les menors en
aquesta situació.
-Treballar amb la dona les necessitats socials més urgents, ajudar-la en la recerca, i
tramitar, si s’escau, els ajuts corresponents.
-Acompanyar la dona en el procés de resolució dels aspectes socials que s’hagin
acordat.
-Realitzar informes integrals que recullin els àmbits afectats per la violència, si
s’escau.
-Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.
-En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou
entorn.
-Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida).
-Actuar, dins de l’horari de treball en aquelles situacions d’urgència que li siguin
atribuïdes.
-Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o, en el
servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General de Famílies
així es determini.
Nombres mínim de professionals: 1 jornada completa
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector
c) Personal de suport:
Nivell d’estudis: a proposar per l’entitat.
Funcions:
-Proporcionar suport administratiu.
Nombre mínim de professionals: 1, a jornada completa
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
d) Personal d’atenció psicològica per a les dones:
Nivell d’estudis: Llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica, i amb experiència
en el camp dels maltractaments i la violència masclista.
Anys mínims d’experiència: 3
Funcions:
-Atendre presencialment les dones, les filles i fills que ho requereixin a nivell individual
i de grup.
-Realitzar un acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les
relacions abusives i les possibles situacions de risc, tant per ella com per les filles i
fills.
-Acordar amb la dona els aspectes a treballar en el procés de recuperació seguretat,
autoconfiança, culpabilitat, relació amb les filles i fills, relacions interpersonals.
-Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos.
-Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i o privada.
-Organitzar i dinamitzar les sessions grupals.
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-Atendre situacions d’urgència que precisen de contenció, dins de l’horari habitual, en
el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció
General de Famílies així es determini.
Nombre mínim professionals: 3 a jornada completa
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
f) Personal d’atenció psicològica per als nens i nenes:
Nivell d’estudis: llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica i amb experiència en
el psicodiagnòstic i tractament d’infants i adolescents, així com en el camp dels
maltractaments i les violències familiar i masclista.
Anys mínims d’experiència: 2
Funcions:
-Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el
maltractament.
-Suport i tractament psicològic dels i les menors per a la superació del trauma
ocasionat per la convivència amb el maltractament.
-Derivació dels casos a altres serveis d’atenció psicològica quan sigui necessari.
-Supervisió de casos en l’equip interdisciplinari.
-Coordinació amb altres centres d’educació i salut infantil: CSMIJ, CAP. (pediatra), pel
tractament i seguiment de casos específics.
-Altres que puguin sorgir dins l’àmbit d’actuació del servei.
-Atendre situacions d’urgència que precisen de contenció, dins de l’horari habitual, en
el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció
General de Famílies així es determini
Nombre mínim professionals: 1 a jornada completa.
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
g) Jurista
Nivell d’estudis: Llicenciat/da en dret amb experiència en dret de família, especialment
en el camp matrimonial, i penal, i amb el treball amb dones.
Anys mínims d’experiència: 3
Funcions:
-Assessorar a les dones en tots els temes legals que li afectin (denúncies per
maltractaments, processos de separació, guarda i custòdia dels fills i filles, mesures
cautelars o provisionals, ...)
-Facilitar que la dona tingui la representació legal i/o l’assessorament que requereixi
en els procediments judicials.
-Realitzar l’acompanyament de les dones i seguiment dels processos judicials.
-Assessorar a l’equip professional del servei.
-Seguiment dels processos de les dones mitjançant professionals de l’advocacia que
corresponguin.
-Participació en els processos de treball de l’equip.
-Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o en el
servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General de Famílies
així es determini.
Nombre mínim professionals: 1 a jornada completa
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector
i) Educador/a social:
Nivell d’estudis: diplomatura en educació social, o habilitació en educació social.
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Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3
Funcions:
-Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les
activitats.
-Acompanyar i donar suport als i les menors que estan involucrats amb situacions de
violència.
-Realitzar programes educatius individualitzats, quan sigui necessari.
-Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.
-En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou
entorn.
-Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida).
-Atendre situacions d’urgència i fer l’acompanyament de les dones, en el propi centre
o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General de
Famílies així es determini.
Nombre mínim de professionals: Un mínim de 2 educadors/es, a jornada completa.
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
ANNEX II- PROTECCIÓ DE DADES
Primer.- Obligacions de SUMAR:
SUMAR s’obliga a:
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites
en el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a
finalitats diferents.
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en
aquest document que li pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma
legal, n’informarà immediatament a la DDGi.
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts
exigits per l’article 30 del RGPD.
Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades.
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats
pròpies del desenvolupament del Conveni.
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i
per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, així com les dades a comunicar i les
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després
que finalitzi la vigència del Conveni.
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar convenientment.
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
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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 seudonimitzades.
•Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
•Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat de
nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els procediments tècnicadministratius que s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i els
sistemes en què es continguin.
•Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb
indicació del nivell d'accés autoritzat i d'un procediment que permeti registrar els
accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la data i hora d'accés, el tipus
d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
•Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que
es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal
manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses.
La DDGi vetllarà perquè SUMAR, compleixi les seves obligacions. Per tal de
supervisar el tractament, podrà demanarà a SUMAR la informació que consideri
necessària.
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el
pacte cinquè, les mesures descrites en aquest pacte hauran de ser aplicades pel
tercer adjudicatari de l’encàrrec.
Segon.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà
com a interlocutora 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
designada a tal efecte.
Tercer.- Violacions de seguretat
SUMAR ha d’informar a la DDGi, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la
seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Si no és possible
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de
correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent:
1.Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i
el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2.Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.

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

115

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 per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de
l’inici dels treballs per part del tercer que prestarà el servei. SUMAR informarà de les
dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis encarregats.
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de
SUMAR. Estarà obligat a complir almenys les obligacions que aquest document
estableix per a SUMAR en matèria de confidencialitat, seguretat i aplicació de les
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els
mateixos termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte
signarà amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i
responsabilitats, així com els procediments i protocols per a verificar-ne el
compliment. Si l’empresa contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions
SUMAR continuarà essent plenament responsable davant la DDGi pel que fa als
perjudicis que es puguin causar.
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats
1. L’atenció a l’exercici dels seus drets per part de les persones afectades
correspondrà exclusivament a la DDGi.
2. Si les persones afectades s’adrecessin a la DDGi per a exercir els seus drets,
SUMAR ho comunicarà a la DDGi per escrit en el termini màxim d’un dia (dies
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades
1. Amb la resolució de la relació contractual SUMAR lliurarà al responsable del
tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin. No
obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que
la DDGi designi per escrit.
2. En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de
tractar les dades. No obstant això, podrà conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat”.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 260.171,04 euros, a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 110/2310/22706 (Servei intervenció esp. dones
violència masclista Gironès) del pressupost de l’exercici 2019.
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TERCER. Condicionar suspensivament l’acord anterior a la formalització de la
delegació mitjançant la signatura del conveni amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del
Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per
a les seves filles i fills a la comarca del Gironès (CN/3893) 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 amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del Servei
d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les
seves filles i fills a la comarca del Gironès (CN/3893, exp. 2019/2099)
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.
NOVÈ. Aprovar la pròrroga del present conveni per un any més addicional.”
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
16.

PLE125/000026/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei Tècnic Punt de
Trobada a la comarca del Gironès. CN/3897 (Exp. 2019/2413)

“En data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni d’encàrrec a mitjà propi de
la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.,
per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès
(CN/3837) (Exp. 2018/8807)
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Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec a mitjà propi per a la gestió del Servei
Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès.
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
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 l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
Atès que el Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a
atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció
del menor.
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
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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
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.
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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 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 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 del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la
comarca del Gironès, 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 i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. APROVAR el conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del Servei
Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès (CN/3897) (Exp. 2019/2413), el
contingut del qual es reprodueix literalment i 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 DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA COMARCA DEL
GIRONÈS.
Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, que intervé en qualitat de president de la Diputació
de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en virtut de
les facultats conferides per acord del Ple del dia .........., i assistit pel secretari general,
senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
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.
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Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
MANIFESTEN
I.D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de
serveis socials esta integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social o privada.
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que
inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili o de teleassistència i els
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del
que són serveis socials especialitzats, que es presten per mitjà de centres, serveis,
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs
necessitats, requereixen una atenció específica.
II.L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és
competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions.
III.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
IV.Que l’article 64 de llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
V.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
VI.Que l’article 11 de 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 totes els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.
VII.SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., (en endavant,
SUMAR), és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de
desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques
d’interès públic en l’àmbit territorial de Catalunya.
El seu capital és íntegrament públic. El 79,38% està subscrit per la Diputació de
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.
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VIII.SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de
febrer de 2014.
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al igual que
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la
societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé,
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 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
gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer
sector social i les pròpies administracions locals.
IX.D’acord amb els articles 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de gestió de
serveis que preveu la llei.
X.La Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials,
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en
són sòcies.
XI.De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de
manera directa o indirecta.
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en
més i/o millors serveis socials.
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i
atenció a la persona (principi de solidaritat).
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot
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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 del Servei Tècnic de Punt de Trobada de
Girona, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.
XII.Que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni que estableix
l’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR per a la gestió del Servei
Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès.
XIII.Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei
Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès, i a tal efecte formalitzar el
present conveni d’encàrrec a mitjà propi d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de
Girona i SUMAR, per a la gestió integral del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la
comarca del Gironès, d’acord amb les condicions tècniques del servei que consten a
l’Annex I d’aquest conveni.
Aquest conveni d’encàrrec de mitjà propi determinarà la concreta activitat a prestar i
els recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es
detallen en aquest document.
Segona. Obligacions i drets de la Diputació de Girona
2.1.La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral
del Servei Tècnic de Punt de Trobada de Girona, com a servei social especialitzat del
que te la competència.
2.2.La Diputació de Girona es compromet a coordinar i donar les directrius de
prestació del servei que siguin necessàries per a la gestió del servei. També a
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions
de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per part de
SUMAR.
2.3.Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del
servei (per delegació), les característiques del servei contractat, com també
suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis causats,
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent.
2.4.Resoldre, per raons d’interès públic, i a instància de la Diputació de Girona, el
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector
públic tenint-se a la legislació aplicable.
2.5.Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que SUMAR incorri en actes i omissions que
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes
de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent.
2.6.Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del
servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia
dels usuaris/àries.
2.7.Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni.
2.8.Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada.
2.9.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
2.10.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei,
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
2.11.La Diputació de Girona també pot:
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-interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu
compliment.
Tercera. 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. Prestar el servei a la ciutat de Girona, al local que es posi a disposició a aquest
efecte.
3.3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la
xarxa d’atenció que es determini.
3.4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any.
3.5. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
3.6. 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
3.7. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi.
3.8. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de
treball.
3.9. Despeses del centre. SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries
pel correcte funcionament del servei que d’entre altres s’inclouen (subministres
d’aigua, electricitat, telèfon, gas, servei de calefacció, manteniment preventiu i
correctiu ordinari de l’immobilitzat material del local, servei de neteja del local...), així
com de les despeses de telefonia mòbil que puguin necessitar el personal del centre.
3.9.1.Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR, es
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR, i pel que fa al compliment
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
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SUMAR també vetllarà i promocionarà la formació continuada i el reciclatge
professional de tot el personal del servei.
3.10. SUMAR es farà càrrec de la difondre, gestionar i impartir els serveis que
s’ofereixin al centre.
3.11. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul
de les indemnitzacions
3.12. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de
SUMAR que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per part del
personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, si
escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del
conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat.
Quarta. 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 (en endavant LOPD), i l’article 28 del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) en vigor a tots els efectes
des del 25 de maig de 2018.
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors.
Cinquena. Gestió administrativa i econòmica del servei
5.1. Gestió administrativa
L’import màxim anual a abonar per la Diputació de Girona per a la prestació del
Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès és de 120.828,00€ (IVA
exempt). L’import corresponent a 10 mesos de servei és de 100.690,00€ (IVA
exempt).
L’import cert a abonar a SUMAR serà el corresponent al servei efectivament prestat
des de la signatura del conveni fins a 31 de desembre de 2019.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de SUMAR, mitjançant la presentació de les factures corresponents en funció del
servei prestat, dins els primers 5 dies hàbils del mes següent.
Sisena. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.
-El titular de la Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya o persona
en qui delegui.
-La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona en
qui delegui.
Setena. Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà des de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
Tanmateix, en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.
Vuitena. Causes de resolució
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Són causes de resolució d’aquest conveni:
-El mutu acord entre les parts.
-L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.
-L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
Novena. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Desena. Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Onzena. Interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
conveni seran resoltes entre les parts i, si això no fos possible, de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data esmentats a l’encapçalament,
L’Il·lm. Sr. Miquel Nogué Planas
President
Diputació de Girona
Sr. Miquel Calm Puig
President
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.”
ANNEX I - Condicions Tècniques del Servei Tècnic Punt de Trobada de Girona
I.- DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I FONAMENTACIÓ
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert per als
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la
tutela per part de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de
menors d’edat.
La prestació que es vol desenvolupar de mitjançant aquest contracte està regulada al
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol,
del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
II.- OBJECTIUS
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus
progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència
masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o
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divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de
l’Administració Pública.
Els objectius específics són:
-Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la família
extensa, oferint un espai i context adequats a aquesta finalitat.
-Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades durant el
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels membres
de la família i dels i les menors en casos de situacions de risc de violència durant el
compliment del règim de visites.
-Evitar que els menors hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits destinats
a altres finalitats (comissaria, jutjats, etc.).
-Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels progenitors i/o
dels enfrontaments amb la família extensa per al o la menor.
-Oferir als organismes derivants el coneixement sobre els desenvolupament de les
visites i la incidència d’aquestes en els i les menors.
III.- CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les activitats que s’inclouen en la prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada són
les següents:
1.Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al pare
o mare no custodi o no guardador/a.- realització de la visita entre fills i filles i pare o
mare no custodi o no guardador/a, supervisada per les persones professionals del
punt de trobada.
2.Cessió de l’espai i del material, sota el control i la tutela del personal tècnic, per
poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles.
3.Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als familiars
implicats en el règim de visites.
4.Informació a les famílies sobre l’existència d’instruments específics per treballar la
problemàtica familiar existent, com la mediació i altres, sempre que sigui possible.
5.Seguiment de l’expedient on es farà constar el compliment o incompliment i les
incidències que es puguin donar en la utilització del servei.
6.Comunicació del seguiment i incidències que es puguin produir als organismes
derivants i a la Direcció General de Famílies.
IV.- PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA
1.Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de
relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès primordial,
s’escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui verificada en un espai
neutral amb intervenció de persones professionals.
2.Pares i mares i tutors d’aquests infants.
3.Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació.
V.- UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA A
CONCERTAR
El servei de punt de trobada s’ha de prestar a la ciutat de Girona, en un local que a tal
efecte es posarà a disposició de SUMAR
VI.- CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El Servei Tècnic de Punt de Trobada s’ha de prestar dins dels horaris següents:
-Dimecres de 17h a 20h
-Divendres de 17h a 20h
-Dissabtes i diumenges de 10 h a 14h i de 16h a 20h
-Dos a la setmana, com a mínim, un d’ells dimecres, per a tasques de coordinació i
entrevistes amb les famílies.
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VII.- FONTS DE DERIVACIÓ
Els Serveis Tècnics de Punt de Trobada només poden atendre les peticions de
derivació provinents de:
a)Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures
cautelars o definitives, que estableixi l‘exercici dels drets de relació i comunicació amb
els fills i filles a desenvolupar en els serveis tècnics del punt de trobada. En aquest
supòsit s’inclouran els plans de parentalitat.
b)Òrgans competents en matèria de protecció a la Infància i Adolescència, mitjançant
resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o acolliment en
centres residencials.
El Servei Tècnic de Punt de Trobada no es pot utilitzar durant la realització de l’estudi
diagnòstic.
c)Centres d’Intervenció Especialitzada de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a
les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar un l‘exercici dels drets de
relació i comunicació amb els fills i filles als i les menors sota la tutela de dones en
situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els progenitors, i prèvia
avaluació de l’equip tècnic.
En cap cas, es poden atendre demandes provinents d’advocades/ts particulars sense
requeriment del judicial.
Cas que el nombre de visites superi la capacitat d’espai i de temps del centre, s’ha de
notificar a la unitat directiva depenent de la Direcció General de Famílies als efectes
oportuns.
VIII.- RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per al funcionament correcte del Servei Tècnic de Punt de Trobada, l’adjudicatari, en
la zona especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a) Tècnic/a coordinador/a:
Funcions: ha d’assumir la coordinació general del servei; la realització de les
entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors; els contactes amb els equips
externs; la coordinació amb la persona tècnica de la Direcció General de Famílies i la
coordinació interna del servei.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 4.
Nivell d’estudis: Llicenciatura en psicologia amb l’especialitat en formació clínica.
Contractació mínima de 22 hores setmanals
Nombre mínim de coordinador/a necessaris: 1 i un mínim de contractació de 22 hores
setmanals
b) Tècnic/a referent
Funcions:
-Servir de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de
desenvolupar diàriament; fer el seguiment de les visites. Ocasionalment, pot
desenvolupar les tasques que la persona coordinadora li encarregui, sempre sota la
supervisió i responsabilitat.
-Acompanyar els menors dins el Punt de Trobada mentre es fan les entrevistes
prèvies a l’inici del servei; acompanyar els menors en l’interval de temps de que el
pare o mare custodi arriba a les instal·lacions fins que arriba el pare/mare no custodi;
donar suport en el cas que hi hagi mancances en la relació entre pares i/o mares i els
fills o filles; elaborar els informes corresponents.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2
Nivell d’estudis: Llicenciatura en psicologia, treball social, educació social o titulació
equivalent, d’acord a les noves titulacions universitàries.
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Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 4 i un mínim de contractació, en el
seu conjunt, de 88 hores setmanals.
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir la llicenciatura en psicologia o
titulació equivalent d’acord a les noves titulacions universitàries. i podrà assumir les
funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular.
c) Jurista:
Funcions: assessorar l’equip tècnic en la seva relació amb els òrgans derivants i amb
els i les usuàries del Servei.
Formació: Llicenciatura en Dret
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 1
Modalitat contractual i temps de contractació: a concretar per la gestora
ANNEX II- PROTECCIÓ DE DADES
Primer.- Obligacions de SUMAR:
SUMAR s’obliga a:
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites
en el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a
finalitats diferents.
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en
aquest document que li pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma
legal, n’informarà immediatament a la DDGi.
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts
exigits per l’article 30 del RGPD.
Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades.
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats
pròpies del desenvolupament del Conveni.
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i
per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, així com les dades a comunicar i les
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després
que finalitzi la vigència del Conveni.
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar convenientment.
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la
protecció de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau 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.
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Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i
confidencialitat de les dades. En tot cas implantarà mecanismes per:
•Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
•Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident.
•Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o 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 tècnicadministratius que s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i els
sistemes en què es continguin.
•Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb
indicació del nivell d'accés autoritzat i d'un procediment que permeti registrar els
accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la data i hora d'accés, el tipus
d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
•Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que
es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal
manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses.
La DDGi vetllarà perquè SUMAR, compleixi les seves obligacions. Per tal de
supervisar el tractament, podrà demanarà a SUMAR la informació que consideri
necessària.
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el
pacte cinquè, les mesures descrites en aquest pacte hauran de ser aplicades pel
tercer adjudicatari de l’encàrrec.
Segon.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà
com a interlocutora 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
designada a tal efecte.
Tercer.- Violacions de seguretat
SUMAR ha d’informar a la DDGi, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la
seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Si no és possible
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de
correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent:
1.Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i
el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2.Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
3.Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les
adoptades per limitar els possibles efectes negatius.
Quart.- Subcontractació.
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes
informàtiques, serveis d’allotjament de dades i altres serveis o recursos
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la
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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 per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de
l’inici dels treballs per part del tercer que prestarà el servei. SUMAR informarà de les
dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis encarregats.
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de
SUMAR. Estarà obligat a complir almenys les obligacions que aquest document
estableix per a SUMAR en matèria de confidencialitat, seguretat i aplicació de les
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els
mateixos termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte
signarà amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i
responsabilitats, així com els procediments i protocols per a verificar-ne el
compliment. Si l’empresa contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions
SUMAR continuarà essent plenament responsable davant la DDGi pel que fa als
perjudicis que es puguin causar.
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats
1. L’atenció a l’exercici dels seus drets per part de les persones afectades
correspondrà exclusivament a la DDGi.
2. Si les persones afectades s’adrecessin a la DDGi per a exercir els seus drets,
SUMAR ho comunicarà a la DDGi per escrit en el termini màxim d’un dia (dies
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades
1. Amb la resolució de la relació contractual SUMAR lliurarà al responsable del
tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin. No
obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que
la DDGi designi per escrit.
2. En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de
tractar les dades. No obstant això, podrà conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat”.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 100.690,00 euros, a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 110/2313/22706 (Servei punt de trobada comarca
Gironès) del pressupost de l’exercici 2019.
TERCER. Condicionar suspensivament l’acord anterior a la formalització de la
delegació mitjançant la signatura del conveni amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del
Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès (CN/3895) i a l’existència
del crèdit adequat i suficient.
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QUART. Sol·licitar la creació del projecte de despesa amb finançament afectat
condicionat a l’aprovació del conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del Servei
Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès (CN/3895, exp. 2019/2101)
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.
NOVÈ. Aprovar la pròrroga del present conveni per un any més addicional.”
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
17.

PLE125/000027/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei d'Acolliment i
Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus
fills i filles a la comarca Gironès, CN/3898 (Exp. 2019/2414)

“En data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni d’encàrrec a mitjà propi de
la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.,
per a la gestió del Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen
violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès (CN/3839) (Exp.
2018/8810)
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec a mitjà propi per a la gestió del Servei
d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus
fills i filles a la comarca del Gironès.
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,
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programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social o privada.
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 l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
Vist que el Servei d’Acolliment i Recuperació és un servei especialitzat residencial i
temporal, que ofereix acolliment i atenció integral per a possibilitar el procés de
recuperació i reparació a les dones i a llurs filles i fills dependents, que requereixen un
espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència masclista,
tot vetllant per llur autonomia.
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.
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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
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 SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per
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la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i
atenció a la persona (principi de solidaritat).
Atès que 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 del Servei d’Acolliment i Recuperació per
a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del
Gironès, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.
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 i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. APROVAR el conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del Servei
d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus
fills i filles a la comarca del Gironès (CN/3898) (Exp. 2019/2414), el contingut del qual
es reprodueix literalment i 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 DEL SERVEI D’ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ PER A DONES QUE
PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES A LA
COMARCA DEL GIRONÈS.
Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la Diputació
de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en virtut de
les facultats conferides per acord del Ple del dia ................., i assistit pel secretari
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
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, Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003-GIRONA, 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, Serveis Públics
d’Acció Social de Catalunya, S.L., modificats i degudament aprovats per acord de la
Junta General en la sessió del 13 de setembre de 2018.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
MANIFESTEN
I.D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de
serveis socials esta integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
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programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social o privada.
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que
inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili o de teleassistència i els
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del
que són serveis socials especialitzats, que es presten per mitjà de centres, serveis,
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs
necessitats, requereixen una atenció específica.
II.L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és
competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions.
III.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
IV.Que l’article 64 de Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar de la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
V.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
VI.Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic 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 totes els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.
VII.SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant, SUMAR,
és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de
2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic
en l’àmbit territorial de Catalunya.
El seu capital és íntegrament públic. El 79,38% està subscrit per la Diputació de
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.
VIII.SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de
febrer de 2014.

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

136

Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al igual que
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la
societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé,
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 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
gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer
sector social i les pròpies administracions locals.
IX.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.
X.La Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials,
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en
són sòcies.
XI.De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de
manera directa o indirecta.
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en
més i/o millors serveis socials.
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i
atenció a la persona (principi de solidaritat).
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat,
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 del Servei d’Acolliment i Recuperació per
a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del
Gironès, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.
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XII.Que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni que estableix
l’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR per a la gestió del Servei
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus
fills i filles a la comarca del Gironès.
XIII.Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei
d’Acolliment i Recuperació a la Comarca del Gironès, i a tal efecte formalitzar el
present conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de
Girona i SUMAR, de la gestió integral del Servei d’Acolliment i Recuperació per a
dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles (en endavant SAR) a
la comarca del Gironès, d’acord amb les condicions tècniques del servei que consten
a l’Annex I d’aquest conveni.
Aquest conveni d’encàrrec de mitjà propi determinarà la concreta activitat a prestar i
els recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es
detallen en aquest document.
Segona. Obligacions i drets de la Diputació de Girona
2.1.La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral
del SAR, com a servei social especialitzat del que te la competència.
2.2.La Diputació de Girona es compromet a coordinar i donar les directrius de
prestació del servei que siguin necessàries per a la gestió del servei. També a
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions
de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per part de
SUMAR.
2.3.Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del
servei (per delegació), les característiques del servei contractat, com també
suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis causats,
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent.
2.4.Resoldre, per raons d’interès públic, i a instància de la Diputació de Girona, el
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector
públic tenint-se a la legislació aplicable.
2.5.Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que SUMAR incorri en actes i omissions que
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes
de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent.
2.6.Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del
servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia
dels usuaris/àries.
2.7.Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni.
2.8.Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada.
2.9.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
2.10.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei,
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
2.11.La Diputació de Girona també pot :
-Interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu
compliment.
Tercera. Obligacions i drets de SUMAR
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3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació
d’acord a la normativa vigent fixada pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
3.2. Prestar el servei d’acolliment durant tot el termini de durada del conveni les 24
hores del dia, tots els dies de l’any.
3.3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb servei de la
xarxa d’atenció que es determini.
3.4. Prestar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any.
3.5. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
3.6. 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
3.7. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi.
3.8. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de
treball.
3.9. 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 puguin necessitar el personal del
centre.
3.9.1. Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR es
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR i pel que fa al compliment
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
SUMAR també vetllarà i promocionarà la formació continuada i el reciclatge
professional de tot el personal del servei.
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3.10. SUMAR es farà càrrec de difondre, gestionar i impartir els serveis que
s’ofereixin al centre.
3.11. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades
mínimes 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en compte
l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de setembre,
de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul de
les indemnitzacions.
3.12. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de
SUMAR que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per part del
personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, si
escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del
conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat.
Quarta. 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 (en endavant LOPD), i l’article 28 del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) en vigor a tots els efectes
des del 25 de maig de 2018.
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors.
Cinquena. Gestió administrativa i econòmica del servei
5.1. Gestió administrativa
L’import màxim anual a abonar per la Diputació de Girona per a la prestació del
Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per a
les seves filles i fills a la comarca del Gironès és de 509.296,55€ (IVA exempt).
L’import corresponent a 10 mesos de servei és de 424.181,23€ (IVA exempt).
L’import cert a abonar a SUMAR serà el corresponent al servei efectivament prestat
des de la signatura del conveni fins a 31 de desembre de 2019.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de SUMAR, mitjançant la presentació de les factures corresponents en funció del
servei prestat, dins els primers 5 dies hàbils del mes següent.
Sisena. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.
-El titular de la Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya o persona
en qui delegui.
-La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona en
qui delegui.
Setena. Vigència
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà des de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.
Vuitena. Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
-El mutu acord entre les parts.
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-L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.
-L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
Novena. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Desena. Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu aplicable
Onzena. Interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
conveni seran resoltes entre les parts i, si això no fos possible, de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data esmentats a l’encapçalament,
L’Il·lm. Sr. Miquel Nogué Planas
President
Diputació de Girona
Sr. Miquel Calm Puig
President
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.”
ANNEX 1 - Plec de condicions tècniques Servei d’acolliment i recuperació per a
dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del
Gironès.
I.OBJECTE DEL CONVENI, DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I
FONAMENTACIÓ
L’objecte del conveni és la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones en
situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, a desenvolupar en la comarca
del Gironès.
Aquest servei s’entén com un servei especialitzat, residencial i temporal, que ofereix
acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació, a les
dones i a les seves filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a
causa de la situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per la seva
autonomia.
La prestació que es vol desenvolupar mitjançant aquest conveni s’emmarca en la
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència
masclista, regulada a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
II.OBJECTIU
L’objectiu és l’acolliment de les dones que han estat o estan en situació de violència
masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar els
programes específics i integrals de recuperació.
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III.CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les actuacions que s’inclouen en la prestació del servei d’acolliment són les
següents:
1.Substituir la llar, és a dir, totes aquelles actuacions que fan referència a la vida
quotidiana durant l’estada al SAR
2.Dissenyar, juntament amb la dona, d’un itinerari de recuperació psico-social per a
ella i els seus fills i filles
3.Oferir una atenció individualitzada i específica que faciliti el treballar amb les dones i
els seus fills i filles aquells aspectes vinculats als processos de recuperació de la
situació de maltractament viscuda
4.Coordinar les actuacions amb els diferents recursos de la xarxa d’atenció i
recuperació integral i la xarxa de recursos comunitària per tal de garantir
l’acompanyament de la dona en el seu procés cap a l’autonomia personal
IV.PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’ ATENCIÓ I ACOLLIMENT
1.Dones que estan o han estat en situació de violència masclista en l’àmbit de la
parella i que han abandonat el domicili i no disposen de recursos personals i/o
econòmics per fer front a aquesta situació.
2.Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones.
V.UBICACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT
El servei d’acolliment s’ha de prestar a la comarca del Gironès a l’equipament que, a
aquest efecte, el Departament té ubicada a la població que s’indicarà
La casa té capacitat per acollir 9 dones, amb els seus respectius fills i filles, si és el
cas.
VI.CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI
El servei s’ha de prestar el SAR durant tot el termini de durada del conveni les 24
hores del dia, tots els dies de l’any.
VII.FONTS DE DERIVACIÓ
L’accés de les dones al servei d’atenció i acolliment es produeix exclusivament per
indicació de la Direcció General de Famílies, que emetrà la resolució corresponent.
VIII.RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per al funcionament correcte del Servei d’acolliment, l’entitat adjudicatària, en la zona
especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a)Director/a:
Nivell d’estudis:
Llicenciat/da o diplomat/da en matèria de ciències socials,
preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4
Nombre de directors/es: 1
Funcions:
-Encarregar-se de la gestió i organització del SAR i del seu equip professional.
-Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el Servei
d’Acolliment.
-Representar el Servei d’Acolliment en les relacions amb els serveis i recursos de la
xarxa integral.
-Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a
les dones i els seus fills i filles.
-Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte tot garantint el
compliment de la normativa del Servei d’Acolliment.
-Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball
individual de cada dona i els seus fills.
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-Realitzar l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius inicials i de la programació
anual del Pla Funcional del Servei d’Acolliment.
-Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del Servei.
-Representar el SAR davant l’entitat gestora així com davant la DGF.
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector. Jornada completa.
La seva absència física ha d’estar coberta, en tot moment, per la persona en qui
delegui.
b)Treballador/a social:
Nivell d’estudis: diplomat/da en treball social o en assistència social
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2
Funcions:
-Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials de la dona i
acompanyar-la en la presa de decisions i en el procés de resolució dels aspectes que
s’hagin acordat.
-Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit social del pla de treball individual i fer-ne el
seguiment.
-Facilitar la informació i acompanyar, si s’escau, als recursos de la xarxa integral.
-Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral del
territori.
Nombre de professionals: 1
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector. Jornada completa.
c)Educador/a social:
Nivell d’estudis: diplomatura en educació social, o habilitació en educació social;
llicenciatura en psicologia, diplomatura en treball social.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2, o bé disposar de Formació específica
en aquest àmbit equivalent als anys mínims d’experiència exigida.
Funcions:
-Acompanyar la dona en els seus processos de recuperació per la violència viscuda.
-Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació mare-filla/fill.
-Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit educatiu del pla de treball individual i fer-ne el
seguiment.
-Fer-se càrrec de l’atenció als fills i filles en aquells moments en que la mare no ho
pot fer per motius de formació, treball o gestions.
-Acompanyar la dona i els seus fills, si s’escau, als recursos de la xarxa integral.
-Organitzar les activitats lúdiques del SAR.
Nombre mínim de professionals:
Un mínim de 6 educadors/es, a jornada completa, per cobrir tots els torns: matí, tarda,
nit, caps de setmana i festius.
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
Horari : el personal educatiu ha de donar cobertura al servei les 24 hores del dia, tots
els dies de l’any.
d)Treballador/a familiars/Tècnic/a Integració social/monitor/a de lleure:
Nivell d’estudis: la corresponent per aquest àmbit.
Anys mínims d’experiència: 2
Funcions:
-Col·laborar en les tasques complementaries del Servei d’Acolliment d’acord amb els
plans de treball establerts.
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-Funció de recolzament a la realització d’aquelles tasques més immediates d’atenció
personal i masclista necessàries per al desenvolupament de la vida quotidiana.
Nombre mínim de professionals: un mínim de 2, 1 a jornada completa i 1 amb una
jornada de 25 hores.
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
e)Psicòleg/a
Nivell d’estudis: llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica, i amb experiència en
el camp dels maltractaments i la violència masclista.
Nivell d’estudis: Llicenciatura en Psicologia, amb formació clínica i amb formació i
experiència en l’àmbit de la violència masclista i dels maltractaments.
Anys mínims d’experiència: 3
Funcions:
-Oferir un espai de suport psicològic per a les dones que ho sol·licitin.
-Suport psicològic als nens i nenes en el context del Servei d’Acolliment.
-Oferir un espai de suport psicològic per abordar les conseqüències de la violència en
la relació mare-filla/fill.
-Suport a l’equip del Servei d’Acolliment.
-Derivació al Centre d’Intervenció Especialitzada, en aquells casos en què es valori la
necessitat d’una atenció terapèutica per la situació de violència viscuda.
-Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral
especialitzada.
Nombre mínim professionals: 1
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
Horari laboral: 20 hores setmanals
ANNEX II- PROTECCIÓ DE DADES
Primer.- Obligacions de SUMAR:
SUMAR s’obliga a:
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites
en el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a
finalitats diferents.
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en
aquest document que li pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma
legal, n’informarà immediatament a la DDGi.
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts
exigits per l’article 30 del RGPD.
Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades.
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats
pròpies del desenvolupament del Conveni.
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i
per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, així com les dades a comunicar i les
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia.

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

144

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després
que finalitzi la vigència del Conveni.
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar convenientment.
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la
protecció de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau 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 seudonimitzades.
•Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
•Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat de
nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els procediments tècnicadministratius que s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i els
sistemes en què es continguin.
•Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb
indicació del nivell d'accés autoritzat i d'un procediment que permeti registrar els
accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la data i hora d'accés, el tipus
d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
•Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que
es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal
manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses.
La DDGi vetllarà perquè SUMAR, compleixi les seves obligacions. Per tal de
supervisar el tractament, podrà demanarà a SUMAR la informació que consideri
necessària.
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el
pacte cinquè, les mesures descrites en aquest pacte hauran de ser aplicades pel
tercer adjudicatari de l’encàrrec.
Segon.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà
com a interlocutora 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
designada a tal efecte.
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
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seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Si no és possible
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de
correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent:
1.Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i
el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2.Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
3.Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les
adoptades per limitar els possibles efectes negatius.
Quart.- Subcontractació.
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes
informàtiques, serveis d’allotjament de dades i altres serveis o recursos
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin
millors garanties i prestacions. La contractació d’aquests serveis s’efectuarà per
compte i sota la responsabilitat de SUMAR.
2. La contractació per part de SUMAR dels serveis indicats en el punt anterior es
comunicarà 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
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degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat”.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 424.181,23 euros, a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 110/2311/22706 (Servei acolliment i recup. dones
violència masclista Gironès) del pressupost de l’exercici 2019.
TERCER. Condicionar suspensivament l’acord anterior a la formalització de la
delegació mitjançant la signatura del conveni amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del
Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per
als seus fills i filles a la comarca del Gironès (CN/3892) 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 amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del Servei
d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus
fills i filles a la comarca del Gironès (CN/3892, exp. 2019/2098)
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 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.
NOVÈ. Aprovar la pròrroga del present conveni per un any més addicional.”
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
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18.

PLE125/000028/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitja propi, de la
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de
Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l'Alt Empordà. CN/3899 (Exp.
2019/2416)

En data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni d’encàrrec a mitjà propi de
la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.,
per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca
de l’Alt Empordà (CN/3838) (Exp. 2018/8808)
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec a mitjà propi per a la gestió del Servei
Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà.
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
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 l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
Atès que el Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a
atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció
del menor.
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.
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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
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.
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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 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 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 del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la
ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, 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 i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, es proposa al Ple de la Diputació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. APROVAR el conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del Servei
Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà
(CN/3899) (Exp. 2019/2416), el contingut del qual es reprodueix literalment i 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 DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA CIUTAT DE
FIGUERES I COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ.
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Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, que intervé en qualitat de president de la Diputació
de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 31 de juliol de 2018, en virtut de
les facultats conferides per acord del Ple del dia ..........., i assistit pel secretari
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
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, Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003-GIRONA, 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, Serveis Públics
d’Acció Social de Catalunya, S.L., modificats i degudament aprovats per acord de la
Junta General en la sessió del 13 de setembre de 2018.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
MANIFESTEN
I.D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de
serveis socials esta integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social o privada.
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que
inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili o de teleassistència i els
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del
que són serveis socials especialitzats, que es presten per mitjà de centres, serveis,
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs
necessitats, requereixen una atenció específica.
II.L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és
competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions.
III.Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
IV.Que l’article 64 de Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en
col·laboració amb els ens locals.
V.Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
VI.Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic 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.
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Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies
dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta
encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant
dictar totes els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.
VII.SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant, SUMAR,
és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de
2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic
en l’àmbit territorial de Catalunya.
El seu capital és íntegrament públic. El 79,38% està subscrit per la Diputació de
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.
VIII.SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de
febrer de 2014.
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, 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
gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer
sector social i les pròpies administracions locals.
IX.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.
X.La Diputació de Girona és soci de la societat mercantil de capital íntegrament
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials,
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en
són sòcies.
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XI.De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de
manera directa o indirecta.
Atesa la finalitat social de SUMAR, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en
més i/o millors serveis socials.
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i
atenció a la persona (principi de solidaritat).
Atès que SUMAR té la condició de mitjà propi de la Diputació de Girona.
Atès que aquest encàrrec de mitjà propi s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat,
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 del Servei Tècnic de Punt de Trobada de
Figueres, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR.
XII.Que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni que estableix
l’encàrrec de a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR per a la gestió del
Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà.
XIII.Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei
tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i Comarca de l’Alt Empordà, i a tal
efecte formalitzar el present conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de
Girona i SUMAR, de la gestió integral del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la
ciutat de Figueres i la Comarca de l’Alt Empordà, d’acord amb les condicions
tècniques del servei que consten a l’Annex I d’aquest conveni.
Aquest conveni d’encàrrec de mitjà propi determinarà la concreta activitat a prestar i
els recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es
detallen en aquest document.
Segona. Obligacions i drets de la Diputació de Girona
2.1.La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral
del Servei Tècnic de Punt de Trobada de Figueres, com a servei social especialitzat
del que te la competència.
2.2.La Diputació de Girona es compromet a coordinar i donar les directrius de
prestació del servei que siguin necessàries per a la gestió del servei. També a
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions
de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per part de
SUMAR.
2.3.Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del
servei (per delegació), les característiques del servei contractat, com també
suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis causats,
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent.
2.4.Resoldre, per raons d’interès públic, i a instància de la Diputació de Girona, el
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector
públic tenint-se a la legislació aplicable.
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2.5.Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que SUMAR incorri en actes i omissions que
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes
de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent.
2.6.Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del
servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia
dels usuaris/àries.
2.7.Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni.
2.8.Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada.
2.9.Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
2.10.Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei,
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
2.11.La Diputació de Girona també pot :
-Interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu
compliment.
Tercera. 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. Prestar el servei a la ciutat de Figueres, al local que es posi a disposició a aquest
efecte.
3.3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la
xarxa d’atenció que es determini.
3.4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any.
3.5. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
3.6. 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
3.7. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi.
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3.8. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de
treball.
3.9. Despeses del centre. SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries
pel correcte funcionament del servei que d’entre altre 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.
3.9.1. Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR es
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR i pel que fa al compliment
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
SUMAR també vetllarà i promocionarà la formació continuada i el reciclatge
professional de tot el personal del servei.
3.10. SUMAR es farà càrrec de difondre, gestionar i impartir els serveis que
s’ofereixin al centre.
3.11. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul
de les indemnitzacions.
3.12. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de
SUMAR que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per part del
personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, si
escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del
conveni caldrà retornar els elements cedits en bon i estat i segons inventari realitzat.
Quarta. 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 (en endavant LOPD), i l’article 28 del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) en vigor a tots els efectes
des del 25 de maig de 2018.
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors.
Cinquena. Gestió administrativa i econòmica del servei
5.1. Gestió administrativa
L’import màxim anual a abonar per la Diputació de Girona per a la prestació del
Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà
és de 84.456,00€ (IVA exempt). L’import corresponent a 10 mesos de servei és de
70.380,00€ (IVA exempt).
L’import cert a abonar a SUMAR serà el corresponent al servei efectivament prestat
des de la signatura del conveni fins a 31 de desembre de 2019.
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L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de SUMAR, mitjançant la presentació de les factures corresponents en funció del
servei prestat, dins els primers 5 dies hàbils del mes següent.
Sisena. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.
-El titular de la Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya o persona
en qui delegui.
-La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona en
qui delegui.
Setena. Vigència del conveni
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà des de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.
Vuitena. Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
-El mutu acord entre les parts.
-L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.
-L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
Novena. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Desena. Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Onzena. Interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
conveni seran resoltes entre les parts i, si això no fos possible, de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data esmentats a l’encapçalament,
L’Il·lm. Sr. Miquel Nogué Planas
President
Diputació de Girona
Sr. Miquel Calm Puig
President
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L “
ANNEX I - Condicions Tècniques Servei tècnic punt de trobada de Figueres
I.- DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I FONAMENTACIÓ
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El servei tècnic de punt de trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert per als
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la
tutela per part de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de
menors d’edat.
La prestació que es vol desenvolupar de mitjançant aquest contracte està regulada al
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol,
del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
II. OBJECTIUS
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus
progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència
masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o
divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de
l’Administració Pública.
Els objectius específics són:
-Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la família
extensa, oferint un espai i context adequats a aquesta finalitat.
-Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades durant el
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels membres
de la família i dels i les menors en casos de situacions de risc de violència durant el
compliment del règim de visites.
-Evitar que els menors hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits destinats
a altres finalitats (comissaria, jutjats, ...).
-Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels progenitors i/o
dels enfrontaments amb la família extensa per al o la menor.
-Oferir als organismes derivants el coneixement sobre els desenvolupament de les
visites i la incidència d’aquestes en els i les menors.
III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei tècnic de punt de trobada són
les següents:
1.Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al pare
o mare no custodi o no guardador/a.- realització de la visita entre fills i filles i pare o
mare no custodi o no guardador/a, supervisada per les persones professionals del
punt de trobada.
2.Cessió de l’espai i del material, sota el control i la tutela del personal tècnic, per
poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles.
3.Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als familiars
implicats en el règim de visites.
4.Informació a les famílies sobre l’existència d’instruments específics per treballar la
problemàtica familiar existent, com la mediació i altres, sempre que sigui possible.
5.Seguiment de l’expedient on es farà constar el compliment o incompliment i les
incidències que es puguin donar en la utilització del Servei
6.Comunicació del seguiment i incidències que es puguin produir als organismes
derivants i a la Direcció General de Famílies.
IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA
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1.Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de
relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès primordial,
s’escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui verificada en un espai
neutral amb intervenció de persones professionals.
2.Pares i mares i tutors d’aquests infants
3.Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA A CONCERTAR
El servei de punt de trobada s’ha de prestar a la ciutat de Figueres, en un local que a
tal efecte es posarà a disposició de SUMAR S.L.
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El Servei Tècnic de Punt de Trobada s’ha de prestar dins dels horaris següents:
-Dimecres de 17h a 20h
-Divendres de 17h a 20h
-Dissabtes i diumenges de 10 h a 14h i de 16h a 20h
-Dos a la setmana, com a mínim, un d’ells dimecres, per a tasques de coordinació i
entrevistes amb les famílies.
VII. FONTS DE DERIVACIÓ
Els serveis tècnics de punt de trobada només poden atendre les peticions de
derivació provinents de:
a)Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures
cautelars o definitives, que estableixi l‘exercici dels drets de relació i comunicació amb
els fills i filles a desenvolupar en els serveis tècnics del punt de trobada. En aquest
supòsit s’inclouran els plans de parentalitat.
b)Òrgans competents en matèria de protecció a la Infància i Adolescència, mitjançant
resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o acolliment en
centres residencials.
El servei tècnic de punt de trobada no es pot utilitzar durant la realització de l’estudi
diagnòstic.
c)Centres d’Intervenció Especialitzada de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a
les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar un l‘exercici dels drets de
relació i comunicació amb els fills i filles als i les menors sota la tutela de dones en
situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els progenitors, i prèvia
avaluació de l’equip tècnic.
En cap cas, es poden atendre demandes provinents d’advocades/ts particulars sense
requeriment del judicial.
Cas que el nombre de visites superi la capacitat d’espai i de temps del centre, s’ha de
notificar a la unitat directiva depenent de la Direcció General de Famílies als efectes
oportuns.
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per al funcionament correcte del servei tècnic de punt de trobada, l’adjudicatari, en la
zona especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a)Tècnic/a coordinador/a:
Funcions: ha d’assumir la coordinació general del servei; la realització de les
entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors; els contactes amb els equips
externs; la coordinació amb la persona tècnica de la Secretaria de Família i la
coordinació interna del servei, i la seva representació externa.
Nombre mínim de coordinador/a necessaris: 1 i un mínim de contractació de 22 hores
setmanals
Formació: Llicenciatura en psicologia o titulació equivalent d’acord a les noves
titulacions universitàries
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Modalitat contractual: En relació a la contractació i pel que fa a les condicions de
treball del personal contractat, li seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al
conveni col·lectiu dels sector vigent.
b)Tècnic/a referent:
Funcions: servir de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de
desenvolupar diàriament; fer el seguiment de les visites, acompanyar els menors dins
el Punt de Trobada mentre es fan les entrevistes prèvies a l’inici del servei;
acompanyar els menors en la realització dels intercanvis; elaborar els informes de
seguiment i avaluació corresponents.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: dos.
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 3 i un mínim de contractació, en el
seu conjunt, de 66 hores setmanals.
Formació: Llicenciatura en psicologia, treball social, educació social o titulació
equivalent, d’acord a les noves titulacions universitàries.
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir la llicenciatura en psicologia o
titulació equivalent d’acord a les noves titulacions universitàries. i podrà assumir les
funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular.
c)Jurista:
Funcions: assessorar l’equip tècnic en la seva relació amb els òrgans derivants i amb
els i les usuàries del Servei.
Formació: Llicenciatura en Dret
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 1
Modalitat contractual i temps de contractació: a concretar per l’entitat.
ANNEX II- PROTECCIÓ DE DADES
Primer.- Obligacions de SUMAR:
SUMAR s’obliga a:
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites
en el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a
finalitats diferents.
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en
aquest document que li pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma
legal, n’informarà immediatament a la DDGi.
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts
exigits per l’article 30 del RGPD.
Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades.
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats
pròpies del desenvolupament del Conveni.
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i
per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, així com les dades a comunicar i les
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després
que finalitzi la vigència del Conveni.
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Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar convenientment.
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la
protecció de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau 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 tècnicadministratius que s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i els
sistemes en què es continguin.
•Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb
indicació del nivell d'accés autoritzat i d'un procediment que permeti registrar els
accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la data i hora d'accés, el tipus
d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
•Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que
es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal
manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses.
La DDGi vetllarà perquè SUMAR, compleixi les seves obligacions. Per tal de
supervisar el tractament, podrà demanarà a SUMAR la informació que consideri
necessària.
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el
pacte cinquè, les mesures descrites en aquest pacte hauran de ser aplicades pel
tercer adjudicatari de l’encàrrec.
Segon.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà
com a interlocutora 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
designada a tal efecte.
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
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manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de
correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent:
1.Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i
el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2.Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
3.Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les
adoptades per limitar els possibles efectes negatius.
Quart.- Subcontractació.
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes
informàtiques, serveis d’allotjament de dades i altres serveis o recursos
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin
millors garanties i prestacions. La contractació d’aquests serveis s’efectuarà per
compte i sota la responsabilitat de SUMAR.
2. La contractació per part de SUMAR dels serveis indicats en el punt anterior es
comunicarà 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.
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3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat”.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 70.380,00 euros, a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 110/2312/22706 (Servei punt de trobada Figueres i
Alt Empordà) del pressupost de l’exercici 2019.
TERCER. Condicionar suspensivament l’acord anterior a la formalització de la
delegació mitjançant la signatura del conveni amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del
Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà
(CN/3894) 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 amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del Servei
Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà
(CN/3894, exp. 2019/2100)
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 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.
NOVÈ. Aprovar la pròrroga del present conveni per un any més addicional.”
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
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19.

PLE125/000023/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi
Ambient (014): Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de
l'Estany de Banyoles. (Exp. 2019/2455)

“La Diputació de Girona es va adherir al Consorci de l’Estany i va aprovar els seus
estatuts per acord del Ple del dia 17 de febrer de 2004.
Vist el Certificat del Consorci de l’Estany en què certifica que en data 7 de novembre
de 2018 el Consell Plenari del Consorci ha aprovat modificar els Estatuts i disposar la
seva ratificació per part dels ens consorciats.
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar el contingut de les modificacions dels Estatuts del Consorci de
l’Estany de Banyoles, que s’adjunten com annex.
SEGON.- Delegar en el Consorci de l’Estany la tramitació administrativa de
l’expedient.
TERCER.- Notificar el present acord al Consorci de l’Estany.
Annex
Estatuts del Consorci de l'Estany
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Constitució, naturalesa i personalitat jurídica. El Consorci per a l'Espai
d'Interès Natural de l'Estany de Banyoles es constitueix com a entitat consorciada
entre els ajuntaments de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta, la Diputació de Girona i
l'Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria de
medi natural, de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius, per
acomplir les finalitats assenyalades en aquests Estatuts. El Consorci és una entitat
pública de caràcter associatiu voluntari i de naturalesa administrativa. Podran
incorporar-se al Consorci altres entitats diferents de les esmentades: administracions
públiques i entitats privades sense ànim de lucre que persegueixin finalitats d'interès
general concurrents amb les pròpies de les entitats públiques consorciades, per a la
qual cosa caldrà que se segueixi el mateix procediment que aquests Estatuts
preveuen per a la seva modificació. El Consorci de l'Estany resta adscrit a
l'Ajuntament de Banyoles.
Article 2. Denominació. L'entitat consorciada té el nom de Consorci de l'Estany i
gaudeix de personalitat jurídica plena i capacitat de gestionar serveis i activitats
d'interès local o comú per al compliment de les finalitats generals establertes en els
articles d'aquests Estatuts.
Article 3. Seu social. El Consorci té el seu domicili a l'edifici del Museu Darder. Espai
d'Interpretació de l'Estany, plaça dels Estudis, núm. 2, del municipi de Banyoles. No
obstant això, es podrà modificar per acord del Consell Plenari.
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Article 4. Durada. La durada del Consorci és per temps indefinit.
Títol II. Àmbit funcional.
Article 5. Àmbit territorial. L'àmbit d'actuació del Consorci abastarà l'àrea delimitada
pel Pla d'Espais d'Interès Natural: Subunitats Estany de Banyoles i Platja d'Espolla,
que corresponen als termes municipals de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta, sens
perjudici que l'àmbit d'actuació pugui ser ampliat a altres espais mitjançant acord del
Consell Plenari. Aquest àmbit podrà estendre's convenientment per la Zona lacustre
de l'Estany de Banyoles i abastar nous municipis, sempre que aquests hagin estat
admesos al Consorci. Aquest àmbit quedarà reduït, en cas de separació d'alguns dels
ajuntaments del Consorci, d'acord amb el que disposa l'article 28.
Article 6. Objecte. L'objecte del Consorci és la preservació i la revaloració del
patrimoni natural i cultural i impulsar les funcions econòmiques mediambientals i
socials pròpies de l'àmbit territorial definit a l'article 5. En concret: a) Actuar com a
òrgan de representació dels ens del Consorci, en les matèries que siguin de la seva
competència. b) Participar en la protecció, restauració i millora del patrimoni natural i
cultural i fomentar la col·laboració entre altres administracions i entitats. c) Promoure
l'obtenció de recursos, subvencions, inversions i serveis vinculats amb el seu objecte.
d) Compatibilitzar els usos i activitats (esportives, de lleure, turístiques, etc.) amb la
conservació i gestió de l'Espai Natural Protegit. e) Conservar i ordenar les finques
públiques o en règim de custòdia que tenen per objecte la protecció i conservació del
patrimoni natural i cultural. f) Impulsar el desenvolupament local sostenible per
millorar les condicions de vida de la població. g) Fomentar i ordenar l'aprofitament
racional i sostenible dels recursos de l'espai i de les activitats econòmiques i socials.
h) Potenciar l'educació ambiental, la recerca científica, la difusió i el coneixement dels
valors de la Zona lacustre. i) Promoure la protecció integral de la Zona lacustre,
incentivant la participació dels altres municipis que en formen part. j) Potenciar els
diversos sectors econòmics de la Zona lacustre, participant i potenciant les polítiques
de promoció econòmica corresponents.
Article 7. Funcions. El Consorci realitzarà, per a la consecució de les esmentades
finalitats, les funcions següents: a) Crear una imatge de referència de l'espai i
promocionar-lo i actuar com a òrgan de representació en les matèries de la seva
competència. b) Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment
de l'espai natural i de l'aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les
condicions de vida de la població. c) Elaborar i proposar directrius ambientals
relatives a la conservació i millora del patrimoni natural i social amb la redacció de
plans i projectes de gestió. d) Impulsar l'actuació coordinada de les administracions
públiques en l'àmbit d'actuació del Consorci i assumir les competències que se li
puguin delegar. e) Proporcionar l'assessorament i l'ajuda tècnica necessària als ens
integrants del Consorci. f) Redactar i fiscalitzar estudis i projectes vinculats al medi
natural. g) Fomentar i compatibilitzar els usos i activitats permesos a l'Espai Natural
Protegit. h) Vetllar pel compliment de les normes relatives a la defensa i millora dels
valors naturals, culturals i econòmics. i) Establir canals d'intercanvi d'informació entre
l'Administració i la societat civil. j) Realitzar el control i el seguiment dels ecosistemes i
el manteniment d'equilibris ecològics per a la protecció de la flora i la fauna autòctona,
les espècies protegides, cinegètiques i piscícoles. k) Establir i gestionar qualsevol
tipus de serveis i infraestructura relacionat amb l'objecte del Consorci. l) Coordinar,
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ordenar i gestionar l'espai natural, pel que fa a la senyalització, manteniment i millora
dels camins i itineraris, neteja dels indrets concorreguts, del mobiliari urbà i dels
equipaments per als espais d'esbarjo i lleure, així com la gestió de la coberta vegetal.
m) Coordinar, gestionar i, si escau, contractar el servei de la brigada de neteja i
manteniment de les propietats públiques o en règim de custòdia de l'espai. n)
Coordinar i executar activitats d'educació i sensibilització ambiental i cultural de
cadascun dels municipis consorciats per a aquelles activitats relacionades amb
l'espai. o) Promoure, coordinar i executar, si escau, plans i programes d'investigació,
així com establir convenis de col·laboració amb universitats i altres centres de recerca
i educació especialitzada, per a l'estudi i coneixement de l'àmbit d'actuació del
Consorci. p) Subscriure convenis de col·laboració amb centres educatius per a la
formació d'estudiants en les matèries relacionades amb l'activitat del Consorci. q)
Crear un fons d'informació en el seu àmbit d'interès. r) Promoure la creació de parc
natural que inclogui l'Espai d'Interès Natural i la resta de la zona definida per la Zona
lacustre. s) Establir les relacions amb els altres municipis i institucions relacionades
amb la gestió de l'espai natural de la Zona lacustre per tal de coordinar i realitzar
polítiques conjuntes de protecció. t) Executar i col·laborar en polítiques de promoció
econòmica dins del seu àmbit d'actuació. u) Fomentar la integració dels col·lectius
especialment desafavorits.
Títol III Govern i administració
Article 8. Òrgans de govern. Els òrgans de govern del Consorci són els següents: a)
El Consell Plenari. b) La Presidència, una Vicepresidència primera, una
Vicepresidència segona i una Vicepresidència tercera. c) La Comissió Executiva. d)
La Direcció. e) El Consell Consultiu.
Article 9. El Consell Plenari. Naturalesa i composició.
9.1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Els
seus integrants seran designats o cessats pels respectius òrgans de govern dels ens
consorciats, en el cas dels ens locals. Els representants de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya seran designats o cessats per resolució del/de la conseller/a
del departament competent en matèria de medi natural. En cap cas seran nomenats
com a representants dels ajuntaments, persones extracorporatives.
9.2. El Consell Plenari estarà format per quatre membres dels ajuntaments de
Banyoles i Porqueres, l'alcalde i tres regidors, per dos membres de l'Ajuntament de
Fontcoberta, l'alcalde i un regidor i per dos membres de cada administració
supramunicipal o entitat que formi part del Consorci. Dels tres regidors, un serà
obligatòriament el que tingui atribuïdes competències en matèria de patrimoni natural i
un altre el que tingui competències en matèria de turisme. En el cas de l'Ajuntament
de Fontcoberta, el regidor serà el que tingui atribuïdes competències en matèria de
patrimoni natural. En cas que no en formi part, també assistirà el director amb veu
però sense dret a vot.
9.3. Quan alguna persona que formi part del Consell Plenari cessés del seu càrrec o
lloc de treball en algun dels ens que integren el Consorci, cessarà automàticament del
seu càrrec en els òrgans del Consorci, i l'òrgan competent de l'ens al qual representa
designarà una altra que la substitueixi. De la mateixa manera es procedirà en cas de
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mort, malaltia, absència o dimissió d'un membre del Consell Plenari.
9.4. A petició dels ens consorciats, el president del Consorci podrà convocar a les
sessions del Consell Plenari, aquelles persones físiques o jurídiques que consideri
oportú, les quals hi assistiran, amb veu però sense vot, en qualitat de convidades o
observadores per tractar de temàtiques concretes.
9.5. En cas d'admissió de nous ens al Consorci, se'ls assegurarà l'adequada
representació en el Consell Plenari. La renovació dels membres del Consell Plenari
es farà d'acord amb la periodicitat que determinin els ens que representen d'acord
amb els processos electorals, sens perjudici de la facultat de cada ens per substituir
el seu representant i designar-ne un de nou sempre que ho consideri oportú.
Article 10. Sessions del Consell Plenari.
10.1. El Consell Plenari es reunirà en sessió ordinària, una vegada per trimestre. En
sessió extraordinària, totes les vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria
del/de la president/a, o bé quan ho proposin una tercera part dels seus membres.
10.2. El/La president/a enviarà les convocatòries de la reunió als membres del
Consell Plenari, com a mínim amb una setmana d'antelació. En la corresponent
convocatòria de les sessions, el/la president/a n'assenyalarà la data, l'hora, el lloc i
l'ordre del dia. De cada sessió s'aixeca acta pel/per la secretari/ària en què,
necessàriament, s'haurà d'especificar els assistents, l'ordre del dia, el lloc i el temps
en què s'ha efectuat, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels
acords adoptats.
10.3. En tot el que no s'oposi a aquests Estatuts, el seu règim de funcionament
s'acomodarà al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals, i la
normativa bàsica i autonòmica en matèria d'òrgans col·legiats.
Article 11. Atribucions del Consell Plenari.
11.1. Corresponen al Consell Plenari del Consorci, en relació exclusivament amb el
seu objecte i les seves finalitats, totes les competències que la llei atribueix al Ple
Municipal, sens perjudici de les que aquests Estatuts atribueixen a altres òrgans del
Consorci. En tot cas, correspon al Consell Plenari del Consorci: a) Nomenar el seu
president/a, vicepresident/a primer/a, vicepresident/a segon/a, vicepresident/a tercer/a
i els membres de la Comissió Executiva. b) Aprovar i modificar els Estatuts. c)
Admetre nous integrants en el Consorci i fixar la quota de separació dels seus
membres. d) Designar el/la director/a del Consorci. e) Acceptar l'admissió dels
membres que han de formar part del Consell Consultiu. f) Aprovar el reglament de
règim interior de funcionament que desenvolupi aquests Estatuts. g) Aprovar i
modificar el pressupost anual. h) Aprovar els comptes anuals i la memòria de gestió
dels serveis. i) Aprovar el programa d'activitats i el pla de gestió anual. j) Adoptar
acords d'adquisició, alienació i gravamen de béns. k) Concertar operacions de crèdit i
fixar criteris d'ordenació de despeses. l) Exercitar accions i interposar recursos
judicials i administratius en matèries de la seva competència, així com exercir la
defensa en els procediments incoats contra el Consorci. m) Aprovar la plantilla de
personal, la relació de llocs de treball i fixar la quantia de les retribucions
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complementàries fixes i periòdiques de personal i el nombre i règim del personal
eventual. n) Dissoldre i liquidar el Consorci.
11.2 Els acords del Consell Plenari s'adopten per majoria simple, mitjançant un
sistema de vot ponderat, en el qual els representants de l'Ajuntament de Banyoles
disposen de 51 vots, els representants de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya de 15 vots, els representants de la Diputació de Girona de 15 vots, els
representants de l'Ajuntament de Porqueres de 15 vots i els representants de
l'Ajuntament de Fontcoberta de 4 vots.
11.3 Els acords referents a les atribucions previstes en les lletres a), b), c), d), e), f), i),
j), k) i n) s'adoptaran amb el vot favorable de 2/3 del total de vots del Consell Plenari.
11.4 Els acords referents a les atribucions previstes en les lletres b) i c) hauran de ser
ratificades per cadascun dels ens que integren el Consorci.
11.5 Els acords adoptats pel que fa a l'apartat k) hauran de ser ratificats per l'ens al
qual estigui adscrit aquest Consorci.
11.6 Les decisions estratègiques més rellevants han de comptar amb el vot favorable
dels representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per tal de ser
aprovats. En tot cas, tenen la consideració de decisions estratègiques les relatives a
les atribucions previstes en les lletres b), c), d), g) h), i) i n).
Article12. La Presidència.
12.1. La Presidència del Consorci serà exercida pels alcaldes dels ajuntaments
consorciats o regidors en qui deleguin, fet que comportarà la presidència del Consell
Plenari i de la Comissió Executiva. El/la president/a serà el/la representant a tots els
efectes i podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota
classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com davant
de tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques.
12.2. Per a l'exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les
delegacions que estimi pertinents a favor de qualsevol de les vicepresidències del
Consorci.
12.3. La Presidència del Consorci serà exercida alternativament, per períodes
quadriennals, rotatoris pels alcaldes dels ajuntaments de Banyoles i de Porqueres.
12.4. Correspon a la Presidència: a) Exercir la representació del Consorci davant tota
mena d'autoritats i organismes. b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les
reunions del Consell Plenari. c) Executar i fer complir els acords del Consell Plenari.
d) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Comissió Executiva. e)
Executar i fer complir els acords de la Comissió Executiva. f) Adoptar en cas
d'urgència, les mesures que calguin per a l'organització, funcionament i defensa del
Consorci, i donar-ne compte al Consell Plenari en la primera sessió que se celebri. g)
Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel
Consell Plenari, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries
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que no siguin fixes periòdiques. h) Acordar el nomenament i les sancions del personal
d'acord amb la legislació vigent. i) Exercir qualsevol altra funció no atribuïda
expressament als restants òrgans del Consorci.
Article 13. Les vicepresidències.
13.1. La Vicepresidència primera l'exercirà l'alcalde o alcaldessa de l'ajuntament
consorciat al qual correspongui la Presidència en el període següent.
13.2. La Vicepresidència segona l'exercirà la Diputació de Girona.
13.3. La Vicepresidència tercera l'exercirà l'Administració de la Generalitat, mitjançant
el departament competent en matèria de medi natural.
13.4. Els/les vicepresidents/tes substituiran el/la president/a en totes les seves
funcions en casos d'absència, vacant o malaltia, per ordre de nomenament.
Article 14. La Comissió Executiva.
14.1. La Comissió Executiva es formarà a proposta de la Presidència amb l'aprovació
del Consell Plenari. Estarà formada pel/per la president/a del Consorci, el/la
vicepresident/a primer/a i un membre de cada ens consorciat, els quals seran
membres del Consell Plenari. En cas que no en formi part, també hi assistirà el/la
director/a amb veu però sense dret a vot.
14.2. A petició d'alguns dels membres de la Comissió Executiva es podrà convocar, si
ho considera oportú, a més dels membres que l'integren, uns altres representants del
Consorci o persones interessades o de reconeguda vàlua, amb veu però sense vot,
que tindran la consideració de convidats o observadors per tractar de temàtiques
concretes.
Article 15. Atribucions a la Comissió Executiva.
15.1. Correspon a la Comissió Executiva: a) L'assistència a la Presidència en
l'exercici de les seves atribucions. b) Les atribucions que la Presidència o el Consell
Plenari li deleguin.
15.2. El règim d'adopció d'acords de la Comissió Executiva s'ajustarà a les previsions
que es contenen en l'article 11 pel que fa al Consell Plenari.
Article 16. Sessions de Comissió Executiva. La Comissió Executiva es reunirà sempre
que tingui assumptes de la seva competència a tractar. S'aplicaran a aquest òrgan les
normes de la legislació de règim local pel que fa referència al funcionament de les
seves sessions.
Article 17 La Direcció
17.1. El Consell Plenari designarà un/a director/a i/o director/a adjunt/a, el/la qual
haurà de ser una persona especialment capacitada per exercir el càrrec.
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17.2. Correspon a la Direcció, d'acord amb les directrius del Consell Plenari i sota la
direcció de la Comissió Executiva: a) Gestionar el Consorci i coordinar-ne els serveis.
b) Relacionar-se amb les administracions publiques, institucions, entitats i particulars.
c) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis. d) Autoritzar,
disposar i ordenar les despeses derivades dels contractes que conforme a la
normativa de contractació de les administracions públiques tinguin la consideració de
contracte menor, així com fins a la quantitat màxima del 10% dels recursos ordinaris,
en la resta de casos, sens perjudici que aquest import pugui ser modificat en les
bases d'execució del pressupost. e) Elaborar propostes de tota mena i gestionar
subvencions i ajudes. f) Elaborar la proposta de pressupost i l'inventari, així com els
comptes anuals, conjuntament amb l'interventor del Consorci. g) Assistir a les
reunions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva. h) Preparar la documentació
que, a través del president o presidenta, s'ha de sotmetre a la consideració del
Consell Plenari i de la Comissió Executiva i informar-lo de tot el que calgui per a
l'adequat exercici de les seves competències. i) Formular al president o presidenta les
propostes que cregui oportunes per a la bona marxa del Consorci. j) Aquelles
atribucions que el Consell Plenari, la Comissió Executiva o el president o presidenta li
deleguin dins les seves respectives competències. k) Informar els membres de la
Comissió Executiva en relació amb les activitats i la marxa general del Consorci amb
les particularitats i la forma que aquesta decideixi. l) Convocar, presidir, suspendre i
aixecar les reunions del Consell Consultiu.
Article 18. El personal.
18.1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les
seves finalitats, d'acord amb la relació de llocs de treball i la plantilla aprovada pel
Consell Plenari.
18.2 El personal al servei del Consorci que ocupi llocs de treball estructurals podrà
ser funcionari o laboral, procedent exclusivament de les administracions participants.
Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les
administracions que formen part del Consorci, en atenció a la singularitat de les
funcions a desenvolupar, l'òrgan competent de l'Ajuntament de Banyoles podrà
autoritzar que el Consorci contracti directament personal per a l'exercici de les
funcions referides. Les mancances puntuals de personal podran ser cobertes
mitjançant la contractació de personal laboral de caràcter temporal. 18.3 El règim
jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l'Ajuntament de Banyoles, i les
seves retribucions en cap cas poden superar les establertes per a llocs de treball
equivalents en l'administració d'adscripció. L'aplicació d'aquest règim jurídic no
implicarà en cap cas l'adquisició de la condició de personal al servei de l'Ajuntament
de Banyoles.
Article 19. La Secretaria i la Intervenció.
19.1. El Consorci estarà assistit de secretari/ària i d'interventor/a, que seran els de
l'Ajuntament de Banyoles, sens perjudici que puguin delegar aquestes funcions en
altres funcionaris municipals.
19.2. El/La secretari/ària assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell
Plenari i a les comissions executives, i aixecarà les actes corresponents. Així mateix,
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l'interventor/a assistirà a les sessions del Consell Plenari i a les comissions executives
i fiscalitzarà la gestió econòmica i la tramitació dels expedients de despeses i
d'ingressos, conforme al pressupost aprovat i les seves bases d'execució.
Article 20. Funcionament i règim d'impugnació d'acords. Les normes sobre el
funcionament dels òrgans del Consorci i la impugnació dels seus acords s'ajustaran al
que disposa la legislació de règim local i la legislació estatal i autonòmica que resulti
d'aplicació en el que no estigui establert en aquests Estatuts.
Article 21. El Consell Consultiu.
21.1. El Consorci comptarà amb un Consell Consultiu que es constitueix com a òrgan
de consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l'àmbit d'actuació del
Consorci.
21.2. El Consell Consultiu és l'òrgan on s'integren els sectors socials, entitats
científiques, professionals i entitats privades que persegueixen finalitats d'interès
general concurrents amb les pròpies del Consorci. Aquestes han d'estar degudament
legalitzades, han de sol·licitar la seva admissió al Consell Plenari i aquesta ha de ser
admesa. També en formaran part personalitats de reconeguda vàlua o destacades en
l'estudi o la defensa del patrimoni natural que siguin aprovades pel Consell Plenari.
21.3. El Consell Consultiu es regirà pel seu reglament propi, que aprovarà el Consell
Plenari, el qual també n'aprovarà la composició.
21.4 Són funcions del Consell Consultiu: a) Promoure mesures per coordinar els
interessos dels sectors representats amb els objectius i actuacions del Consorci. b)
Fomentar actuacions d'interès comú entre les entitats i el Consorci. c) Plantejar
iniciatives, propostes i suggeriments per millorar l'assoliment dels objectius del
Consorci. d) Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci. e)
Emetre informes no vinculants sobre els assumptes que li siguin sotmesos.
21.5 Les sessions del Consell Consultiu, si escau, seran convocades i presidides pel
director o directora del Consorci.
21.6 En el si del Consell Consultiu podran formar-se comissions de caràcter sectorial i
grups de treball específics, a instàncies del Consell Plenari o de la Comissió
Executiva.
Títol IV Règim econòmic i financer
Article 22. Règim pressupostari, comptable i de control.
22.1 El Consorci està subjecte al règim de pressupost, comptabilitat i control de
l'Ajuntament de Banyoles, amb subjecció a les normes aplicables en matèria
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
22.2 El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s'ajustarà a la
normativa vigent sobre hisendes locals. El director o directora elaborarà la proposta
de pressupost i l'elevarà al Consell Plenari per a la seva aprovació, previ informe de la
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Intervenció.
22.3 El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la
comptabilitat pública local, i s'aprovarà anualment el compte general que serà tramès
a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Article 23. Recursos econòmics del Consorci. Seran recursos econòmics del
Consorci: a) Les aportacions dels ens consorciats. b) Taxes i preus públics dimanants
de la prestació de serveis o de la utilització dels béns del Consorci. c) Ingressos
patrimonials. d) Transferències corrents. e) Transferències de capital. f) Operacions
de crèdit. g) En general, qualsevol altre ingrés previst a la normativa reguladora de les
hisendes locals. h) Ingressos de dret públic que li puguin delegar els ens consorciats.
Article 24. Aportacions dels ens consorciats.
24.1. Per al funcionament anual del Consorci, els ens consorciats hauran d'aportar
anualment les quotes mínimes amb caràcter ordinari, i que són les següents: Ajuntament de Banyoles: 66.000,00 € - Ajuntament de Porqueres: 33.000,00 € Ajuntament de Fontcoberta: 2.000 € - Diputació de Girona: 60.000,00 € - Generalitat
de Catalunya: 125.000,00 € Aquestes aportacions s'actualitzen anualment d'acord
amb l'evolució de l'IPC de Catalunya (de gener a desembre de l'any anterior), segons
la publicació de l'Institut Nacional d'Estadística o de l'organisme que el substitueixi. En
el cas que l'IPC sigui negatiu, no s'actualitzen.
24.2 D'aquestes aportacions, un mínim del 4 per cent es destinaran a despeses
d'inversió d'acord amb el pressupost de cada exercici.
24.3 En el cas que sigui necessari realitzar accions que requereixin una aportació
més gran al pressupost anual, s'establirà per acord del Consell Plenari les aportacions
extraordinàries dels diferents membres.
24.4 El Consell Plenari podrà aprovar la revisió de les aportacions de les quotes
mínimes d'acord amb les necessitats i objectius que es plantegin en el corresponent
programa d'actuacions anual.
24.5 L'ingrés de les aportacions mínimes s'efectuarà durant el primer trimestre de
cada exercici prèvia sol·licitud del Consorci amb la indicació de l'import corresponent.
24.6 Amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades, el Consorci
ha de comptar amb les aportacions compromeses per a la seva execució, i ho ha
d'acreditar degudament en el procediment corresponent.
24.7 En el cas que els ens consorciats incompleixin els seus compromisos de
finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci ha de revisar el programa
d'activitats i el pla de gestió anual per tal d'ajustar-los als recursos efectius de l'entitat.
Article 25. Contractació.
25.1. La contractació del Consorci s'adequarà al que disposi l'ordenament jurídic
vigent, i restarà sotmès a la legislació de contractes del sector públic en els supòsits i
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de la manera que li sigui aplicable en cada moment.
25.2 Correspondrà al president o presidenta del Consorci la contractació de tot tipus
d'obres, serveis, subministraments i concessions fins a un límit de 80.000,00 € de cost
total.
Article 26. Patrimoni del Consorci.
26.1. Constitueix el patrimoni del Consorci: a) L'ús dels béns mobles i immobles que li
adscriguin els ens consorciats. b) Els béns mobles que el mateix Consorci adquireixi i
els béns immobles que adquireixi a títol lucratiu en els termes establerts en la
legislació de règim local. c) Els béns immobles que adquireixi, excepcionalment, a títol
onerós.
26.2. El Consorci podrà tenir patrimoni afectat pels fins específics pels quals s'ha
constituït i comprendrà els béns, les instal·lacions i els objectes que li siguin adscrits.
Els béns que els ens consorciats adscriguin al Consorci per al compliment dels fins
d'aquest conserven la seva titularitat i qualificació originària. Les facultats de
disposició limitada que es puguin reconèixer al Consorci sobre els béns esmentats
seran les que constin als acords de cessió corresponents i es limitaran sempre a les
finalitats estatutàries del Consorci.
26.3. Els béns mobles adquirits pel mateix Consorci i els béns que adquireixi a títol
lucratiu integren el seu patrimoni, al qual seran d'aplicació les normes reguladores del
patrimoni dels ens locals i la qualificació jurídica dels seus béns.
26.4. El Consorci només adquirirà béns immobles a títol onerós amb caràcter
excepcional. En aquest cas, seran d'aplicació les normes reguladores del patrimoni
dels ens locals.
26.5. El Consorci es regirà en qualsevol cas per les normes patrimonials que resultin
d'aplicació a l'administració d'adscripció.
Títol V Modificació dels Estatuts i separació dels membres.
Article 27. Modificació dels Estatuts. La modificació dels Estatuts del Consorci, inclosa
l'adhesió de nous membres, amb l'acord previ del Consell Plenari, ha de ser ratificada
pels ens consorciats d'acord amb la normativa que els resulti d'aplicació.
Article 28. Separació.
28.1. Els ens que integren el Consorci se'n podran separar en qualsevol moment
mitjançant un escrit adreçat al Consell Plenari.
28.2. Una vegada el Consell Plenari hagi rebut l'avís de separació, es reunirà per
acordar la corresponent modificació estatutària i pressupostària o, si escau, la
dissolució.
28.3. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, el
Consell Plenari fixarà la quota de separació, amb idèntics criteris que per a la fixació
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de la quota de liquidació, i les seves condicions.
28.4. L'efectiva separació del Consorci es produirà una vegada s'hagi determinat la
quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el
deute, en cas que resulti negativa.
28.5. Si el Consorci és adscrit a l'Administració que ha exercit el dret a la separació, el
Consell Plenari ha d'acordar, d'acord amb la legislació aplicable, a quina de les
restants administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents
d'administracions que hi romanen, queda adscrit el Consorci.
28.6. La separació del Consorci d'alguns dels ajuntaments que l'integren comportarà
la reducció de l'àmbit territorial d'actuació del Consorci, pel que respecta als terrenys
que es trobin dins del municipi que se'n separa.
Títol VI Dissolució del Consorci.
Article 29. Dissolució del Consorci.
29.1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents: a) Per disposició legal. b) Per
impossibilitat d'acomplir les finalitats que li són pròpies. c) Per acord dels ens
consorciats. d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci
esdevé inoperant.
29.2. La dissolució del Consorci requerirà l'acord del seu Consell Plenari en el cas
dels apartats b), c) i d), i la ratificació per part dels òrgans competents dels ens
consorciats. En el cas de no assolir-se els acords esmentats, cada ens consorciat
conservarà el seu dret de separació, d'acord amb l'article anterior. L'acord del Consell
Plenari sobre la dissolució del Consorci inclourà el nomenament d'un liquidador, que
serà un òrgan o entitat, vinculada o dependent, de l'Ajuntament de Banyoles, i
especificarà la forma de liquidar el seu actiu i passiu entre els ens consorciats. En
aquest sentit, la quota de liquidació es fixarà en proporció a les aportacions de cada
ens al fons patrimonial del Consorci, així com al finançament concedit cada any.
Tanmateix, els béns immobles, obres i instal·lacions que formin part del patrimoni del
Consorci s'adjudicaran al municipi on es trobin sense cap tipus de compensació i
s'hauran de destinar exclusivament a les finalitats objecte del Consorci.
29.3. L'acord de dissolució també haurà de determinar la destinació del personal del
Consorci, en els termes de la normativa vigent.
29.4. Les entitats consorciades podran acordar la cessió global d'actius i passius a
una altra entitat del sector públic jurídicament adequada, amb la finalitat de mantenir
la continuïtat de l'activitat i assolir els objectius del Consorci que s'extingeix.
Article 30. Règim jurídic de la dissolució. En tot allò referent a la separació, dissolució
i liquidació del Consorci no previst en aquests Estatuts, resultarà d'aplicació la
normativa reguladora del règim jurídic del sector públic.
Disposicions addicionals
1. Per tot allò no previst en aquests Estatuts s'aplicarà el que disposa la Llei 39/2015,
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d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, o les
normes que les substitueixin.
2. Els actes administratius que emanen del president o presidenta del Consorci no
posen fi a la via administrativa i seran susceptibles de recurs administratiu d'alçada
davant el Consell Plenari, d'acord amb la normativa reguladora del procediment
administratiu comú. Els actes administratius del Consell Plenari posen fi a la via
administrativa i s'hi podrà interposar, si escau, el recurs contenciós administratiu.
Disposició transitòria El personal laboral propi del Consorci que estigués prestant
serveis amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, mantindrà el règim jurídic que li
fos d'aplicació.”
El president senyor Noguer pren la paraula i comenta que passaríem a la Comissió de
Territori i Sostenibilitat. El punt 19è de l’ordre del dia és l’aprovació de la modificació
dels estatuts del Consorci de l’Estany de Banyoles, senyor Costabella, té la paraula.
El diputat delegat de Medi Ambient senyor Lluís Costabella intervé i manifesta que
arran de la necessitat d’adaptar els estatuts del Consorci de l’Estany de Banyoles, el
Consorci va aprovar inicialment una modificació al 2014, que va ser ratificada al 2015
pel Ple de la Diputació. Tanmateix, la Generalitat no va aprovar aquesta modificació i
ha elaborat un acord amb el Consorci amb un nou text. El Consorci es manté com a
entitat consensuada entre els ajuntaments de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta, i la
Diputació de Girona, juntament amb l’Administració de la Generalitat, mitjançant el
Departament competent de matèria de Medi Natural, i s’adscriu a l’Ajuntament de
Banyoles. L’objecte del Consorci és la preservació i revaloració del patrimoni natural i
cultural, així com impulsar les funcions econòmiques, mediambientals i socials
pròpies del seu àmbit territorial. Amb tot això, la Diputació de Girona exercirà la
vicepresidència segona del Consorci, i farà una aportació anual de 60.000 euros, a
revisar anualment, segons l’evolució de l’IPC de Catalunya, en cas que aquesta sigui
positiva.
S’APROVA per unanimitat.
20.

PLE125/000022/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei
programes europeus (029): Aprovació de la segona addenda al conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes
de Girona i els ajuntaments afectats, pel cofinançament i les condicions
d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes
a les comarques gironines, entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava.
(Exp. 2107/1414)

“Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 19 de juliol de 2017 entre la
Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de
Banyoles, Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya,
Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant
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Julià de Ramis i Serinyà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de
les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el
Pirineu de Girona i la Costa Brava.
Vist que el Ple de la Diputació de Girona del dia 18 de setembre de 2018 va aprovar,
inicialment, el projecte titulat “Annex de telecomunicacions” el qual és complementari
del projecte d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques de Girona, ja que
té l’objectiu d’utilitzar les obres d’ampliació de l’esmentada xarxa de vies verdes per
tal de perforar una rasa que permeti el soterrament del cable de fibra òptica per
comunicar els municipi atesos pel projecte conjunt d’ampliació de la xarxa de vies
verdes, a proposta del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
de la Generalitat de Catalunya.
Vist que en el BOP el dia 26 de setembre de 2018 es va publicar l’anunci d’exposició
pública d’aquesta projecte complementari titulat “Annex telecomunicacions“ (correcció
d’errors en el BOP núm. 193, de 5 d’octubre de 2018) i que no s’han presentat
al·legacions.
Vist que el municipis beneficiats per les obres de soterrament del cable de fibra òptica
són Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Porqueres, Banyoles, Esponellà, Serinyà,
Fontcoberta, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Campdevànol i Ripoll i que els
municipis de Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya no resulten afectats per
les obres de soterrament.
Vist que els municipis beneficiats per aquestes obres de soterrament del cable de
fibra òptica han decidit signar una segona addenda al conveni de col·laboració que
estableixi que els ajuntaments beneficiats aplicaran l’import de la diferència entre
l’import previst de licitació del projecte d’ampliació de la xarxa de vies verdes de les
comarques de Girona, regulat pel conveni signat el dia 19 de juliol de 2017 i el real
d’adjudicació, a sufragar les despeses generades per les obres d’implementació de la
fibra òptica.
Vist que l’article 33.1.c) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 10.c del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona d’atribució de
competències al Ple.
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 segona addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de Banyoles,
Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Palol de
Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de
Ramis i Serinyà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les
obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el
Pirineu de Girona i la Costa Brava el literal de la qual diu:
“SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA, EL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA I ELS
AJUNTAMENTS DE BANYOLES, CAMPDEVÀNOL, CORNELLÀ DEL TERRI,
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ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, LA VALL DE BIANYA, PALOL DE REVARDIT,
PORQUERES, RIPOLL, SANT JOAN DE LES ABADESSES, SARRIÀ DE TER,
SANT JULIÀ DE RAMIS I SERINYÀ PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE
VIES VERDES A LES COMARQUES GIRONINES ENTRE EL PIRINEU DE GIRONA
I LA COSTA BRAVA
Girona, ... de febrer de 2019
Hi intervenen
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament
del Ple de la Diputació del dia 31 de juliol de 2018, amb domicili a la Pujada Sant
Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta
corporació, Jordi Batllori i Nouvilas i facultat per l’acord de Ple del dia ................
El Sr. Albert Gómez i Casas, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, per
nomenament del president de la Diputació, del dia 21 d’agost de 2018, amb domicili al
carrer Emili Grahit, 13, 9è B de Girona, NIF P1700047B.
El Sr. Miquel Noguer i Planas, alcalde de l’Ajuntament de Banyoles, per nomenament
del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al Pg. De la Indústria,
25, 17820 Banyoles, amb NIF P1701600G.
El Sr. Joan Manso i Bosoms, alcalde de l’Ajuntament de Campdevànol, per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la Pl.
Anselm Clavé, 1, 17530 Campdevànol, amb NIF P01704000G.
El Sr. Salvador Coll i Baucells, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al c/
Mn. Jacint Verdaguer, 4, 17844 Cornellà del Terri, amb NIF P1706100C.
El Sr. Joan Farrés i Porxas, alcalde de l’Ajuntament d’Esponellà, per nomenament del
Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a Pl. de l’Ajuntament, 1,
17832 Esponellà, amb NIF P1707100B.
El Sr. Joan Estarriola i Vilardell, alcalde de l’Ajuntament de Fontcoberta, per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a Plaça
Major, 1, 17833 Fontcoberta, amb NIF P1707600A.
El Sr. Jordi Xargay i Congost, alcalde de l’Ajuntament de Palol de Revardit, per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al
Veïnat de Palol, 3, 017843 Palol de Revardit, amb NIF P1713100D.
El Sr. Francesc Castañer i Campolier, alcalde de l’Ajuntament de Porqueres, per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al c/
Rubió i Ors, 1-7, 17834 de Porqueres, amb NIF P1714600B.
El Sr. Jordi Munell i García, alcalde de l’Ajuntament de Ripoll, per nomenament del
Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicli a la Pl. Ajuntament, 3,
17500 Ripoll, NIF P1715600A.
El Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses,
per nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la
Pl. Major, 3, 17860 Sant Joan de les Abadesses, amb NIF P1717700G.
El Sr. Marc Puigtió i Rebollo, alcalde de Sant Julià de Ramis, per nomenament del Ple
de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili c/ Major, s/n, 17481 Sant
Julià de Ramis, amb NIF P1717900C.
El Sr. Narcís Fajula i Aulet, alcalde de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per nomenament
del Ple de l’Ajuntament del dia 19 de gener de 2018, amb domicili c/ Major, 71-73,
17840 Sarrià de Ter, amb NIF P1719800C.
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El Sr. Josep Antoni Ramon i Guasch, alcalde de l’Ajuntament de Serinyà, per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia Serinyà del dia 13 de juny de 2015, amb
domicili a Pl. Ajuntament, 1, 17852 Serinyà, amb NIF P1720200C.
I el Sr. Santi Reixach i Garriga, alcalde de l’Ajuntament de la Vall de Bianya, per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la
ctra. de Camprodon, 2, 17813 Vall de Bianya, amb NIF P1722100C.
Antecedents
1.Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 19 de juliol de 2017 entre les
entitats a dalt esmentades i vista la primera addenda, de data 12 de febrer 2019
signada per totes les entitats que varen formalitzar l’esmentat conveni.
2.Vist que el Ple de la Diputació de Girona del dia 18 de setembre de 2018 va
aprovar, inicialment, el projecte titulat “Annex de telecomunicacions” el qual és
complementari del projecte d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques de
Girona, ja que té l’objectiu d’utilitzar les obres d’ampliació de l’esmentada xarxa de
vies verdes per tal de perforar una rasa que permeti el soterrament del cable de fibra
òptica per comunicar els municipi atesos pel projecte conjunt d’ampliació de la xarxa
de vies verdes, a proposta del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya.
3.Vist que en el BOP el dia 26 de setembre de 2018 es va publicar l’anunci
d’exposició
pública
d’aquesta
projecte
complementari
titulat
“Annex
telecomunicacions“ (correcció d’errors en el BOP núm. 193, de 5 d’octubre de 2018) i
que no s’han presentat al·legacions.
4.Vist que el municipis beneficiats per les obres de soterrament del cable de fibra
òptica són Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Porqueres, Banyoles, Esponellà,
Serinyà, Fontcoberta, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Campdevànol i Ripoll i que
els municipis de Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya no resulten afectats
per les obres de soterrament.
5.Vist que els municipis beneficiats per aquestes obres de soterrament del cable de
fibra òptica han decidit signar una segona addenda al conveni de col·laboració que
estableixi que els ajuntaments beneficiats aplicaran l’import de la diferència entre
l’import previst de licitació del projecte d’ampliació de la xarxa de vies verdes de les
comarques de Girona, regulat pel conveni signat el dia 19 de juliol de 2017 i el real
d’adjudicació, a sufragar les despeses generades per les obres d’implementació de la
fibra òptica.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents
Pactes
Primer. Aprovar la segona addenda del Conveni de Col·laboració entre la Diputació
de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de Banyoles,
Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Palol de
Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de
Ramis i Serinyà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les
obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques de Girona entre el
Pirineu de Girona i la Costa Brava, en virtut de la qual es modifica el paràgraf segon
del pacte segon referent a les obligacions econòmiques que queda redactat de la
manera següent:
“El detall de l’aportació econòmica del Consorci de les Vies Verdes i de cada
ajuntament és el que figura a l’annex II d’aquest conveni. Aquests imports són
provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra d’acord amb la
certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors despeses per la
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realització dels projectes indicats degudament tramitades conforme a la normativa de
contractació, aquestes seran assumides per la Diputació de Girona i per les entitats
conveniades en proporció a les respectives aportacions fixades a l’annex I. En el cas
que es produeix una menor despesa, si els municipis afectats per la baixa en l’import
a abonar a la Diputació són: Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Porqueres,
Banyoles, Esponellà, Serinyà, Fontcoberta, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis,
Campdevànol i Ripoll, aquests ajuntaments s’ obliguen a aplicar la part que els
correspon de l’import de la baixa de la menor despesa a compensar les obres de
soterrament del cable de fibra òptica.”
I, en prova de conformitat, totes les parts signen la present addenda.”
SEGON. Traslladar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona i als
ajuntaments de Banyoles, Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta,
la Vall de Bianya, Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses,
Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Serinyà.”
El president senyor Miquel Noguer manifesta que passaríem al següent punt, que és
l’aprovació de la segona addenda, del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments afectats pel
cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la
xarxa de vies verdes a les comarques gironines, entre el Pirineu de Girona i la Costa
Brava, té la paraula el diputat senyor Felip.
El diputat delegat de Programes Europeus senyor Joaquim Felip intervé i manifesta
que al Ple de la Diputació de Girona del 18 de setembre del 2018 es va aprovar
inicialment el projecte titulat “Annex de telecomunicacions”, el qual és complementari
del projecte de l’ampliació de la xarxa de les vies verdes a les comarques de Girona,
ja que té l’objectiu d’utilitzar les obres d’ampliació de l’esmentada xarxa de vies
verdes per tal de perforar una rasa que permeti el soterrament del cable de fibra
òptica per comunicar els municipis atesos. Els municipis beneficiats per les obres del
soterrament del cable de fibra òptica són els de Palol de Revardit, Cornellà del Terri,
Porqueres, Banyoles, Esponellà, Serinyà, Fontcoberta, Sarrià de Ter, Sant Julià de
Ramis, Campdevànol i Ripoll, i els no afectats són Sant Joan de les Abadesses i la
Vall de Bianya. Els municipis beneficiats per aquestes obres de soterrament del cable
de fibra òptica han decidit signar una segona addenda del conveni de col·laboració
que estableixi que als municipis beneficiats s’aplicarà l’import de la diferència entre
l’import previst de licitació del projecte d’ampliació de la xarxa de les vies verdes de
les comarques gironines, regulat pel conveni signat el 19 de juliol de 2017. Per tant,
es tractaria d’aprovar aquesta segona addenda del conveni de col·laboració entre la
Diputació, el Consorci de les Vies Verdes i els ajuntaments, i segon, traslladar aquest
acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona i a tots els ajuntaments beneficiats.
S’APROVA per unanimitat.
21.

PLE125/000024/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa
Viària (013): Aprovació definitiva del projecte d'obres del Condicionament
d'un tram de la ctra. GIV-6701 de Bordils a Corçà per Madremanya terme
municipal de Monells, i aprovació inicial relació de béns i drets afectats per
l'expropiació forçosa (Exp. 2018/8401)
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“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió del dia 18 de desembre de 2018, va
aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells,
amb un pressupost d’1.204.544,90 euros (IVA inclòs). Aquest projecte ha estat
sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a través de l'anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 9 de data 14 de gener de
2019.
Durant el període d’informació pública s’han presentat algunes al·legacions, les quals
es responen en base a l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària Local en
funcions parcials, en data 6 de març de 2019, que transcrit literalment diu:
“1. Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió del dia 18 de desembre de 2018, va
aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de condicionament d’un tram de la
carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells,
amb un pressupost de 1.204.544,90 euros, IVA inclòs.
El projecte ha estat sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, als
efectes de poder formular, si escau, reclamacions i/o al·legacions, segons l’anunci
publicat al BOP núm. 9 de 14 de gener de 2019.
Durant el període d’informació pública s’han rebut les al·legacions següents:
Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Ajuntament de Madremanya
Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües i Serveis del Baix Empordà
2. Contingut de les al·legacions
L’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura planteja:
Incorporar la previsió pel futur pas de fibra òptica en tot el tram a condicionar.
A la zona del camp de futbol de Monells incorporar una connexió de la via verda
a la cota de la carretera i la senyalització horitzontal i vertical d’un pas de
vianants.
A la zona del veïnat de Sies incorporar una connexió de la via verda a la cota de
la carretera i la senyalització horitzontal i vertical d’un pas de vianants.
Incorporar la parada de bus del marge esquerra en el veïnat de Sies.
L’Ajuntament de Madremanya planteja:
Que les tanques de seguretat siguin de fusta tractada amb autoclau.
Que es soterri al llarg de tot el recorregut una conducció triple o quàdruple per a
la instal·lació futura de fibra òptica.
Que es contempli una connexió adequada amb el camí públic de les Alzinetes.
Que es contemplin passos de fauna suficients, especialment per als senglars.
La Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües i Serveis del Baix Empordà planteja:
Que el projecte no contempla la totalitat d’afectacions en els serveis de
competència de la Mancomunitat en matèria d’aigües.
Que es revisin les afectacions i que es facin les previsions de reposició dels
serveis afectats i d’execució de les obres de manera que es garanteixi en tot
moment el manteniment de la prestació dels serveis als municipis.
3. Informe sobre les al·legacions
3.1 Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.
Al setembre de 2018 es signava el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de
Madremanya, el de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura i la Diputació de
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Girona en relació a les obres de condicionament d’aquest tram de carretera i la
incorporació d’una via verda lateral, on es fixaven les obligacions de cada part.
Tot i que en el conveni no es plantejava la infraestructura per a la futura xarxa de fibra
òptica, no hi ha objecció tècnica per incorporar-la, en consonància amb la moció
institucional pel desplegament de banda ampla a tots els municipis de la demarcació
de Girona aprovada pel Ple de la Diputació en sessió celebrada el 18 de setembre de
2018.
Tampoc hi ha inconvenient tècnic per a què, en fase d’execució de les obres,
s’estudiïn i, si és el cas, s’incorporin les connexions demanades de la via verda a la
carretera a efectes de garantir l’accessibilitat a la pròpia via verda en els punts
indicats.
Per a la incorporació de passos de vianants s’hauran de tenir en compte els criteris
d’autorització d’aquests elements: que sigui en travessera urbana i dotats
d’enllumenat artificial.
Pel que fa a la parada de bus de Sies cal informar que la parada ja existeix, per la
qual cosa entenc que el que demana l’Ajuntament és l’adequació d’un espai exclusiu.
Es pot estudiar durant l’execució de les obres, sempre i quan no comporti
expropiacions addicionals a les ja previstes en el projecte.
3.2 Ajuntament de Madremanya
La instal·lació de tanques de fusta tractada amb autoclau enlloc de les metàl·liques
queda reservat a carreteres que travessin espais d’elevada significació ambiental.
Entenc que no és el cas.
Pel que fa a la incorporació de la infraestructura per a la futura xarxa de fibra òptica,
valen els mateixos comentaris fets anteriorment.
El projecte ha previst la connexió dels camins existents. En cas d’alguna mancança
es solucionarà durant l’execució de les obres.
L’adequació de passos de fauna per als senglars no ha estat l’objecte d’aquest
projecte. Per altra banda segurament obligaria a modificar la rasant de la carretera en
els punts escollits i a preveure les obres addicionals necessàries a efectes de dirigir la
fauna cap els punts escollits, comportant una alta relació cost/benefici que impedeix
l’adopció d’aquestes mesures de manera generalitzada.
3.3 Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües i Serveis del Baix Empordà
El projecte preveu un pressupost per a la restitució de la xarxa d’aigua potable
afectada de 69.615,37 euros (IVA exclòs).
Qualsevol discrepància entre la previsió del projecte i la realitat de les afectacions
serà solucionada durant l’execució de les obres, sense perjudici que, de manera
paral·lela a la contractació de les obres, es sol·liciti més i millor informació que la
facilitada per a la redacció del projecte.
4. Conclusió
Vistes les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, es proposa
aprovar definitivament el projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIV6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells, amb les
prescripcions següents:
Es redactarà un annex al projecte que inclogui la infraestructura necessària per a
la futura xarxa de fibra òptica.
S’estudiarà durant l’execució de les obres els següents aspectes:
o les connexions de la via verda a la carretera en el veïnat de Sies i en la zona
del camp de futbol de Monells,
o la possibilitat d’incorporar sengles passos de vianants en les zones indicades
en el punt anterior si es compleixen els requisits que fixa la normativa,
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la possibilitat d’incorporar una zona diferenciada per a la parada de bus a
Sies sempre i quan no comporti expropiacions addicionals a les previstes,
o l’adequada connexió dels camins públics existents a la carretera,
o l’adequada restitució dels serveis afectats.”
El projecte esmentat conté la determinació dels terrenys que són necessaris d’adquirir
i ocupar per a la seva execució i que són els següents:
o

Terme municipal de Madremanya
Finca Polígon Parcel·la
de
projecte

Titular

Naturalesa Expropiació Ocupació
(m2)
temporal
(m2)

Servitud
de pas
(m2)

101

3

28

N0065702C

Rústic

805,63

0,00

0,00

102

4

45

N0065702C

Rústic

28,51

38,20

0,00

103

3

27

40510599D

Rústic

234,75

0,00

0,00

104

4

44

40510599D

Rústic

781,02

0,00

0,00

Terme municipal de Monells
Finca Polígon Parcel·la
de
projecte

Titular

Naturalesa Expropiació Ocupació
(m2)
temporal
(m2)

Servitud
de pas
(m2)

201

2

5

40493624P

Rústic

291,95

0,00

0,00

202

1

44

B62673660

Rústic

5.691,31

44,10

5,70

203

2

10

B62673660

Rústic

405,12

0,00

0,00

204

2

30

77996743V
40346368K
78001787R

Rústic

598,03

0,00

0,00

205

1

93

B62673660

Rústic

492,07

738,20

253,44

206

1

99

77998916M

Rústic

1.131,05

1.125,37

380,16

207

2

33

40227442M

Rústic

34,55

0,00

0,00

208

2

48

36805022P
37196288K

Rústic

2,80

0,00

0,00
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209

1

84

P1700000A

Rústic

3.628,63

1.857,00

644,92

210

2

61

40488480Q

Rústic

463,37

0,00

0,00

211

2

64

77997433V

Rústic

79,74

0,00

0,00

212

2

73

40493650B

Rústic

104,71

0,00

0,00

213

2

74

40501295C

Rústic

40,17

0,00

0,00

D’acord amb l’article 19 apartats 2 i 3 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de
carreteres comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i l’adquisició dels drets corresponents,
inclosos els béns i drets compresos en el replantejament del projecte i en les
modificacions d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes d’expropiació
forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.
Aquesta declaració d’urgent ocupació determina que en l’expropiació forçosa s’apliqui
el procediment d’urgència en l’ocupació dels béns afectats, d’acord amb el que
estableix l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa.
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003,
de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades, d’acord i amb fonament a
l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària Local en funcions parcials, en data
6 de març de 2019.
Segon. Encarregar al Servei de Xarxa Viària Local la redacció de l’annex de
telecomunicacions i del document per a la licitació conjunta. Així com també, les
obres de condicionament de la carretera i les derivades de l’annex de
telecomunicacions es licitaran conjuntament un cop aprovat l’annex i el document
conjunt per l’òrgan competent.
Tercer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un
tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal
de Monells, amb un pressupost d’1.204.544,90 euros (IVA inclòs).
D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
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l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de carreteres, aquesta aprovació porta aparellada la declaració d’utilitat
pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets
afectats pel projecte als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la
imposició o modificació de servituds. Aquesta declaració inicia l’expedient
d’expropiació forçosa.
Quart. Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, els
quals figuren en la relació concreta i individualitzada del projecte constructiu d’obres
del Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per
Madremanya, terme municipal de Monells, d'acord amb el que regula l’article 19.2 del
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
carreteres, als efectes d’aplicar el procediment que regula l’article 52 de la Llei, de 16
de desembre de 1954, d’expropiació forçosa, i 56 i següents del seu Reglament.
Cinquè. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris
formulada a l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, amb
vista a l'execució del projecte d'obres esmentat, que es descriu tot seguit:
Terme municipal de Madremanya
Finca Polígon Parcel·la
de
projecte

Titular

Naturalesa Expropiació Ocupació
(m2)
temporal
(m2)

Servitud
de pas
(m2)

101

3

28

N0065702C

Rústic

805,63

0,00

0,00

102

4

45

N0065702C

Rústic

28,51

38,20

0,00

103

3

27

40510599D

Rústic

234,75

0,00

0,00

104

4

44

40510599D

Rústic

781,02

0,00

0,00

Terme municipal de Monells
Finca Polígon Parcel·la
de
projecte

Titular

Naturalesa Expropiació
(m2)

Ocupació
temporal
(m2)

Servitud
de pas
(m2)

201

2

5

40493624P

Rústic

291,95

0,00

0,00

202

1

44

B62673660

Rústic

5.691,31

44,10

5,70

203

2

10

B62673660

Rústic

405,12

0,00

0,00

204

2

30

77996743V
40346368K
78001787R

Rústic

598,03

0,00

0,00
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205

1

93

B62673660

Rústic

492,07

738,20

253,44

206

1

99

77998916M

Rústic

1.131,05

1.125,37

380,16

207

2

33

40227442M

Rústic

34,55

0,00

0,00

208

2

48

36805022P
37196288K

Rústic

2,80

0,00

0,00

209

1

84

P1700000A

Rústic

3.628,63

1.857,00

644,92

210

2

61

40488480Q

Rústic

463,37

0,00

0,00

211

2

64

77997433V

Rústic

79,74

0,00

0,00

212

2

73

40493650B

Rústic

104,71

0,00

0,00

213

2

74

40501295C

Rústic

40,17

0,00

0,00

Sisè. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un o dos diaris de major circulació de
la província, i al tauler d'anuncis dels ajuntaments de Madremanya i Monells, per tal
que es puguin rectificar els possibles errors que s'estimin comesos en la relació,
d'acord amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei, de 16 de desembre de
1954, d’expropiació forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de
1957.
Setè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, als
Ajuntaments de Madremanya i Monells.
Vuitè. Requerir als ajuntaments de Madremanya i Monells perquè una vegada hagi
finalitzat el termini esmentat, trametin el corresponent certificat d'exposició pública, en
virtut del que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954 i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957.
Novè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats que es troben
descrits en la relació concreta i individualitzada de propietaris del projecte.
Desè. Encomanar a la secció d'Expropiacions que endegui la tramitació administrativa
del procediment d’expropiació forçosa, inclosos els apartats sisè, setè, vuitè, novè i
dotzè del present acord, fins a la seva finalització.
Onzè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o
els recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el
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procediment i expedient d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a
l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les rectificacions o
modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades,
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de
les obres del projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells.
Dotzè. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres del
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per
Madremanya, terme municipal de Monells, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació, de
conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.”
El president senyor Noguer manifesta que passaríem al punt 21è de l’ordre del dia,
que és l’aprovació definitiva del projecte d’obres de condicionament d’un tram de la
carretera GV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells,
i aprovació inicial de la relació béns i drets afectats per l’expropiació forçosa, té la
paraula el diputat senyor Álvarez.
El diputat delegat de Xarxa Viària senyor Carles Álvarez intervé i comenta que el ple
del mes de desembre va aprovar inicialment aquest projecte per posar-lo a exposició
pública durant 30 dies. S’han rebut tres al·legacions de l’Ajuntament de Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a més de l’Ajuntament de Madremanya i també de
la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües i Serveis del Baix Empordà. A l’informe del
cap del Servei de Xarxa Viària ens informa que les al·legacions dels dos ajuntaments
que fan referència al que és la instal·lació de la canonada per poder instal·lar la fibra
òptica, doncs s’estimen, i la resta d’al·legacions es tindran en compte a l’hora
d’executar el projecte per veure si són viables o no. Per tant, el que es proposa és, en
primer lloc, estimar parcialment les al·legacions presentades d’acord amb l’informe
del cap del Servei de Xarxa Viària, tal com havia dit, i en segon lloc seria encarregar
al Servei de Xarxa Viària la redacció d’aquest projecte perquè es pugui incorporar la
xarxa de telecomunicacions, aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de
condicionament d’aquest tram de la carretera GV-6701, que és la carreta que va de
Bordils a Corçà, per Madremanya, i justament el tram que s’intenta adaptar al
reglament de carreteres és el tram que està al municipi de Monells. I amb un
pressupost d’1.204. 544,90 euros, declara la urgència de l’ocupació per poder iniciar
les expropiacions, a més de publicar la relació individualitzada dels particulars
afectats per aquesta expropiació, per si tenen alguna cosa a dir i també posar-lo a
informació pública durant 15 dies. Traslladar aquest acords als ajuntaments
mencionats, de Madremanya i de Monells, i també informar a la Secció
d’Expropiacions perquè engegui el tràmit administratiu per fer l’expropiació, a més de
publicar al BOP i al DOGC l’aprovació definitiva d’aquest projecte.
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, també en coherència
amb allò que hem anat fent als últims plens, el grup de la CUP ens abstindrem en
aquest punt.
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
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COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN
22.

PLE125/000006/2019-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon
Govern; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques
reguladores de subvencions per als ajuntaments per a l'adquisició
d'habitatges destinats a polítiques socials. (Exp: 2019/2419)

“El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 16 d’octubre de 2018, va aprovar
inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per als ajuntaments
per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, el text de les quals
apareix publicat íntegrament en el BOPG, núm. 204 de 23 d’octubre de 2018.
Es proposa modificar les bases específiques reguladores de subvencions per als
ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. En primer
lloc la base 3a, especificant que són adquisicions subvencionables les que siguin
objecte de formalització (escriptura de compravenda o document públic equivalent)
entre l’1 de novembre de l’any anterior de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de
la convocatòria corresponent i que l’afectació i l’import de la subvenció concedida es
farà constar en l’escriptura i en la inscripció registral de l’immoble del qual se
subvenciona l’adquisició. També es modifica la redacció de la base 18, de protecció
de dades.
D'acord amb aquests antecedents, la Comissió Informativa de Cooperació Local,
Habitatge i Bon Govern hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord
següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores
de subvencions per als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a
polítiques socials, donant el següent redactat als apartats que es detallen a
continuació:
A la base específica 3a. Despeses subvencionables i període d’execució
On diu:
“Es consideren despeses subvencionables les destinades a satisfer el preu
d’adquisició d’habitatges per destinar-los a polítiques socials d’habitatge. Els
habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques
socials durant un termini no inferior a deu anys. Aquesta afectació es farà constar en
la inscripció registral de l’immoble del qual se subvenciona l’adquisició. Són despeses
subvencionables les que siguin objecte de formalització entre l’1 de novembre de
l’any anterior de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria
corresponent.”
Ha de dir:
“Es consideren despeses subvencionables les destinades a satisfer el preu
d’adquisició d’habitatges per destinar-los a polítiques socials d’habitatge. Són
adquisicions subvencionables les que siguin objecte de formalització (escriptura de
compravenda o document públic equivalent) entre l’1 de novembre de l’any anterior
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de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria corresponent. Els
habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques
socials durant un termini no inferior a deu anys. Aquesta afectació i l’import de la
subvenció concedida es faran constar en l’escriptura, si aquesta no s’ha formalitzat
abans de la notificació de la concessió de la subvenció, i en la inscripció registral de
l’immoble del qual se subvenciona l’adquisició.”
A la base específica 18a. Protecció de dades
On diu:
“En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa,
tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
desplegada pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.”
Ha de dir:
“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 General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven
establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de
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 comunicació de dades d’altres persones
a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a 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·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.”
El president senyor Noguer pren la paraula i comenta que passem a la Comissió de
Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern. El punt 22è de l’ordre del dia seria la
modificació de les bases específiques reguladores de subvencions pels ajuntaments
per l’adquisició d’habitatge destinats a polítiques socials. Té la paraula el
vicepresident primer, senyor Santamaría.
El vicepresident primer senyor Josep Fermí Santamaria intervé i presenta la proposta
de la Comissió que presideix, concretament, el que portem avui a ple és el dictamen
favorable que es va fer a l’última Comissió Informativa de Cooperació, en la que es
proposaven les modificacions, concretament, del 3.A, que feia referència a les
adquisicions subvencionables i a la que incorporem que han d’estar escripturades de
compravenda o document públic equivalent, i quan s’hagi escripturat s’ha de posar
l’import de la subvenció concedida i l’afectació. I després, el punt 18è, que fa
referència a la protecció de dades, i com en vam parlar a la Comissió Informativa,
doncs la portem avui a ple per a la seva aprovació.
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El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta que, ja vam expressar el
nostre desacord en el que és un canvi al punt següent, però entenem que van
relacionats aquests dos. I és que, per equiparar les dues bases sobre les subvencions
als ajuntaments pels habitatges destinats a polítiques socials, el que s’ha fet és baixar
de 15 o equiparar-los en 10 anys, és a dir, equiparar-los a la baixa els 10 anys en que
han d’estar destinats a aquest ús social, els habitatges, quan el que hi havia era que
una base estava a 10 anys i l’altra a 15 anys. Nosaltres el que proposàvem és que,
enlloc d’equiparar-ho a la baixa, a 10 anys, s’equiparés a 15 anys. D’aquesta manera
podríem garantir millor que es fomentés durant més temps l’ús social dels habitatges
per part dels ajuntaments. Entenem que aquesta és una millor proposta que la que
se’ns presenta avui d’equiparar a la baixa, per això el grup de la CUP el que farem
serà una abstenció en els dos punts, perquè evidentment ens sembla bé que hi hagi
aquestes bases i les compartim, perquè són necessàries, però com que no compartim
que s’equipari a la baixa, i haguéssim preferit que s’equiparés a l’alça, doncs el que
farem serà una abstenció.
El vicepresident senyor Santamaria respon, tal com molt bé diu el senyor Salellas,
això ho vam debatre a la Comissió Informativa. El que vam acordar amb la resta de
grups, i també el nostre mateix, va ser precisament aprovar la proposta que es feia
des de l’equip de govern. Per tant, no és una afectació molt important, com perquè no
es poguessin equiparar, que és el següent punt del qual parlarem, d’equiparar-ho a la
baixa a 10 anys, perquè el que no tindria sentit és que uns fossin de 10 anys i l’altre a
15 anys, quan realment del que es tracta és de que tenen un termini de 10 anys per
poder fer modificacions en aquests edificis que són de propietat municipal. Vull dir
que es va posar sobre la taula, ho vam debatre, ho vam parlar, i ho vam posar a
votació, i la votació va ser la majoria a favor de la proposta que feia l’equip de govern.
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
23.

PLE125/000005/2019-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon
Govern; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques
reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en
habitatges destinats a polítiques socials. (Exp. 2019/2327)

“El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 17 d’abril de 2018, va aprovar
inicialment les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a
inversions en habitatges destinats a polítiques socials, el text de les quals apareix
publicat íntegrament en el BOPG, núm. 82 de 27 d’abril de 2018.
A causa de l’experiència adquirida amb les convocatòries dels anys 2017 i 2018, es
proposa modificar les bases específiques reguladores per subvencions als
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, reduint de
15 a 10 anys el termini durant el qual els habitatges de propietat municipal objecte
d’aquesta subvenció han d’estar destinats a polítiques socials, coincidint així amb la
previsió que consta en les bases específiques reguladores de les subvencions per als
ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. S’actualitza
la normativa de la base 3a i també es modifica la redacció de la base 18a, de
protecció de dades.
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D'acord amb aquests antecedents, la Comissió Informativa de Cooperació Local,
Habitatge i Bon Govern hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord
següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores
de subvencions als ajuntaments als ajuntaments per a inversions en habitatges
destinats a polítiques socials, donant el següent redactat als apartats que es detallen
a continuació:
A la base específica 3a. Despeses subvencionables i període d’execució
On diu:
“Els habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques
socials durant un termini no inferior a cinc anys, en els casos dels cedits, i de quinze
anys, en el cas dels de propietat municipal.
(...)
La contractació de les despeses subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb
l’establert al 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.”
Ha de dir:
“Els habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques
socials durant un termini no inferior a cinc anys, en els casos dels cedits, i de deu
anys, en el cas dels de propietat municipal.
(...)
La contractació de les despeses subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa
vigent en matèria de contractació administrativa.”
A la base específica 12a. Despeses subvencionables i període d’execució
On diu:
“El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 d’abril de l’any
següent al de la convocatòria. Aquest termini de justificació es podrà ampliar
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que preveu
l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.”
Ha de dir:
“El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 d’abril de l’any
següent al de la convocatòria. Aquest termini de justificació es podrà ampliar
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que preveu
l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. L’ampliació del

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

189

termini de justificació comportarà també la del període d’execució de les despeses
subvencionades previst a la base 3a.”
A la base específica 19a. Protecció de dades
On diu:
“En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa,
tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
desplegada pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.”
Ha de dir:
“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 General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven
establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de
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 comunicació de dades d’altres persones
a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a 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·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.””
El vicepresident senyor Santamaria pren la paraula i manifesta que, tal com hem dit
abans, a la Comissió Informativa, doncs es van aportar aquestes modificacions i es va
dictaminar favorablement, i ara la portem a ple per aprovar-la definitivament. També
fer esment d’això, que aquí era el punt on el grup de la CUP va manifestar el seu no
acord, perquè creien que era més important fer-ho no a la baixa sinó a l’alça. I, tal
com he dit abans, ho vam aprovar amb la resta de grups la proposta que feia, en
aquest cas, l’equip de govern.
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I
BENESTAR
24.

PLE125/000002/2019-DCICENTEB;
Dictamen
Comissió
Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació del conveni regulador de la
subvenció de la Diputació de Girona a l'Ajuntament de Girona, relatiu a les
obres de reforma i adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu
d'Art [Modern i Contemporani] de Girona. (Exp. 2019/1384)
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“L’Ajuntament de Girona, ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció per al
finançament de les obres de reforma i adequació de la Casa Pastors com a seu del
Museu d’Art [Modern i Contemporani] de Girona, i s’ha instruït l’expedient corresponent
(2019/1384).
L’Ajuntament de Girona disposa d’una col·lecció d’art modern i contemporani que pot
contribuir a interpretar l’evolució de l’art a Catalunya des de finals del segle XIX fins al
present, posant-la en relació amb l’art modern i contemporani internacional. Així mateix,
vol fer especial atenció als fenòmens, moviments i artistes de la ciutat de Girona durant
aquest període. La intenció és crear un nou espai expositiu que parteixi de la tasca
desenvolupada pels equipaments municipals com el Museu d’Història de Girona, les
sales d’exposicions municipals i Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona, i de la tasca
del Museu d’Art de Girona i d’altres equipaments museístics. La seu d’aquest nou espai
expositiu s’ha d’ubicar a l’edifici de Casa Pastors, de Girona.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació econòmica amb els equipaments museístics del territori.
L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a l’activitat dels museus de les comarques
de Girona, sempre i quan estigui relacionada amb accions l’objectiu dels quals sigui
arribar a nous públics, la difusió i promoció del patrimoni cultural, etc.
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1985, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.
L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
l'article 15.c, de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
estableixen que, amb caràcter excepcional, les subvencions que acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que
dificultin la convocatòria, es podran atendre com a subvencions directes. La
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un conveni, d’acord a la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya; per les normes comunes de la Llei de l’Estat 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.
D’acord a l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de
Govern, per delegació del president, assumeix la competència d'aprovació dels
convenis de col·laboració amb altres ens, entitats i organismes sempre que no
superin els terminis i la quantia que, en matèria de contractació, té atribuït el Ple de la
Diputació.
D’acord a l’article 174.5 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, en casos
excepcionals, el Ple de la corporació podrà ampliar el nombre d’anualitats així com
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elevar els percentatges a què es refereix l’apartat 3 de l’article 174. D’acord a l’article
56.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, normalment existeix
crèdit adequat i suficient en els pressupostos anuals de la corporació per a la
cobertura d’aquesta despesa.
D'acord amb els antecedents, i vist l’informe del Servei de Cooperació Cultural, la
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’ACORD següent:
PRIMER. Aprovar el de conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona,
per al finançament de les obres de reforma i adequació de la Casa Pastors com a seu
del Museu d’Art [Modern i Contemporani] de Girona, el text del qual es transcriu com
segueix:
“Conveni regulador de la subvenció de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Girona
relatiu a les obres de reforma i adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d’Art
[Modern i Contemporani] de Girona
Parts
Albert Piñeira i Brosel, vicepresident segon de la Diputació de Girona, de conformitat
amb l’article 6 del Reglament orgànic de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de 16
de juliol de 1985, darrerament modificat per acord del Ple de 24 de novembre de
2015, i en virtut de les atribucions de l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
les disposicions concordants. Facultat per actuar en representació d’aquesta
corporació per aquest acte pel Ple de la Diputació de Girona de [...]. L’assisteix el
secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb
el que disposa l’article 3.2 i del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Marta Madrenas i Mir, alcaldessa de Girona, en representació de l’Ajuntament d’aquesta
població, en virtut de les atribucions de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
les disposicions concordants.
Antecedents
1. L’Ajuntament de Girona disposa d’una col·lecció d’art modern i contemporani que pot
contribuir a interpretar l’evolució de l’art a Catalunya des de finals del segle XIX fins al
present, posant-la en relació amb l’art modern i contemporani internacional.
Així mateix, vol fer especial atenció als fenòmens, moviments i artistes de la ciutat de
Girona durant aquest període.
2. La intenció és crear un nou espai expositiu que parteixi de la tasca desenvolupada
pels equipaments municipals com el Museu d’Història de Girona, les sales d’exposicions
municipals i Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona, i de la tasca del Museu d’Art de
Girona i d’altres equipaments museístics.
3. La seu d’aquest nou espai expositiu s’ha d’ubicar a l’edifici de Casa Pastors, de
Girona.
La Generalitat de Catalunya era propietària de la totalitat de l’immoble Casa Pastors,
inscrit en el Registre de la Propietat núm. 2 de Girona, volum 2685, llibre 459, foli 208,
finca 360, inscripció 14a. Tanmateix, d’acord amb el document administratiu de cessió
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de domini amb registre d’entrada núm.1460, d’1 de desembre de 2015, la Generalitat va
cedir el domini del 50 % proindivís de la finca i la cessió gratuïta de l’altra meitat indivisa,
per un període de deu anys.
En aquest context, és l’Ajuntament qui impulsa les obres de reforma i adequació de la
Casa Pastors.
4. L’article 25 m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix com a competència pròpia dels ajuntaments la promoció de la cultura i els
equipaments culturals. Al seu torn, l’article 66.3 e del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, n’estableix com a
competència pròpia el patrimoni historicoartístic.
5. És voluntat de la Diputació de Girona donar suport al desenvolupament de projectes
patrimonials i museístics per a totes les comarques de Girona, en l’exercici de les seves
competències.
6. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el principi de
cooperació com un dels principis que han de regir les relacions entre les diferents
administracions públiques. En aquest sentit, la Diputació de Girona coopera amb
l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del Pla
d’Ordenació Museística de la Ciutat de Girona, dins del qual s’ha contextualitzat el
projecte i la reforma de la Casa Pastors.
7. D’acord amb l’article 48.7 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, quan el conveni instrumenti una subvenció ha de complir el que preveuen la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa autonòmica
de desplegament que sigui aplicable.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per convenir i
obligar-se en representació de les institucions respectives, i en virtut de tot el que s’ha
exposat, i de conformitat amb els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents
Pactes
Primer. Subjectes
Els subjectes signants d’aquest document són els que figuren a l’expositiu primer. Les
parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest conveni.
Segon. Competència
La competència de la Diputació de Girona en la signatura d’aquest conveni es
fonamenta en l’article 36 d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
La competència de l’Ajuntament de Girona en la signatura d’aquest conveni es
fonamenta en l’article 25.2 m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Tercer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular la subvenció de la Diputació de Girona en el
finançament de les obres de reforma i adequació de la Casa Pastors com a seu del
Museu d’Art [Modern i Contemporani] de Girona.
L’execució de la reforma i ampliació s’ha de dur a terme segons el Projecte d’adequació
de la Casa Pastors com a seu del Museu d’Art [Modern i Contemporani] de Girona,
redactat per Jordi Bosch i Genover i aprovat definitivament per la Junta de Govern Local
de data 7 de desembre de 2018.
Quart. Beneficiari
El beneficiari de la subvenció és l’Ajuntament de Girona, amb NIF P1708500B.
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Cinquè. Pressupost i despeses subvencionables
El pressupost general de l’actuació projectada importa la quantitat de 5.304.329,95
euros, dels quals es desglossen els conceptes següents:
CONCEPTE

IMPORT

Enderrocs i treballs previs

266.170,87 €

Obra civil

1.638.770,09 €

Instal·lacions

1.652.630,33 €

Partides generals
(seguretat i salut, control de qualitat i altres)

126.246,99 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

3.683.818,28 €

13 % despeses generals

478.896,38 €

6 % BI

221.029,10 €

SUBTOTAL

4.383.743,76 €

21 % IVA

920.586,19 €

TOTAL

5.304.329,95 €

Aquest pressupost s’ha de desenvolupar seguint el projecte identificat en el pacte
tercer.
Sisè. Pla de finançament del projecte
1. El cost del projecte de reforma i adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu
d’Art [Modern i Contemporani] de Girona és de cinc milions tres-cents quatre mil trescents vint-i-nou euros amb noranta-cinc cèntims (5.304.329,95 €), dels quals la
Diputació de Girona ha d’aportar dos milions d’euros (2.000.000 €), que representen
un 37,70 % sobre el total, distribuïts en les anualitats següents:
2019
2020
2021
TOTAL
Diputació de
300.000
1.300.000
400.000
2.000.000
Girona
Total (€)

300.000

1.300.000

400.000

2.000.000

2. L’Ajuntament de Girona es compromet a cobrir la resta de finançament necessari,
ja sigui mitjançant aportació pròpia o amb altres subvencions.
Si el cost resulta superior, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment.
En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció s’ha
de minorar proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de
desviació.
Es redueix l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
Setè. Compromisos de les parts
Les parts es comprometen a fer les aportacions econòmiques que resulten del pla de
finançament i, a més, a les obligacions següents:
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1. L’Ajuntament de Girona s’obliga a:
– Encarregar la direcció facultativa de les obres i a encarregar-se de la direcció
d’execució de les obres i de la coordinació de la seguretat i la salut, i de fer-se càrrec
del cost.
– Contractar i executar l’obra prevista en el projecte bàsic i executiu de la seu del
Museu d’Art [Modern i Contemporani] de Girona, d’acord amb la normativa que regula
la contractació del sector públic.
– Obtenir les llicències d’obres i resta d’autoritzacions que siguin preceptives per a
l’execució de les obres i fer-se càrrec dels tributs que es meritin per aquestes.
– Finançar les obres previstes en el projecte bàsic i executiu, d’acord amb el pla de
finançament del pacte sisè.
– Fer-se càrrec de les despeses de reparacions, desperfectes i manteniment de tot
tipus.
– Destinar la subvenció total realitzada per la Diputació de Girona al finançament de
l’actuació esmentada anteriorment.
– Col·locar en un lloc visible, des de l’inici de l’obra i fins a la inauguració, el rètol
d’obres normalitzat, on consti que l’obra està subvencionada per la Diputació de
Girona, amb el seu logotip. Així mateix, ha de col·locar de manera permanent en un
lloc visible de l’accés a l’equipament una placa on constin les institucions que han
col·laborat a l’obra.
– De conformitat amb l’article 31.4 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, destinar l’equipament cultural a la finalitat per la qual ha estat
subvencionat, per un període mínim de deu anys, durant el qual si es volen canviar
les condicions d’ús, arrendar, cedir la gestió, trametre el domini o enderrocar s’ha
d’obtenir prèviament autorització expressa per escrit de la Diputació de Girona.
2. La Diputació de Girona s’obliga a:
– Finançar amb una subvenció de com a màxim dos milions d’euros (2.000.000,00
euros) les obres previstes en el Projecte d‘adequació de la Casa Pastors com a seu
del Museu d’Art [Modern i Contemporani] de Girona, redactat per Jordi Bosch i
Genover i aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 7 de desembre
de 2018, que representen un 37,70 % sobre el total, descrit en el pacte cinquè i
d’acord amb el pla de finançament del pacte sisè.
Vuitè. Compatibilitat
Les subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració
o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
La suma de les subvencions compatibles amb les de la Diputació de Girona en cap
cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.
Novè. Procediment de la justificació i del pagament de la subvenció
Els justificants de l’actuació objecte de subvenció consisteixen en la presentació del
compte justificatiu normalitzat, acompanyat de:
– El certificat de justificació de la despesa, expedit per la Secretaria o la Intervenció,
que acrediti: les dades que identifiquen l’actuació subvencionada i els certificats
d’obra, l’import de l’obra executada i que aquesta s’ha realitzat d’acord amb el
projecte aprovat per l’Ajuntament de Girona.
– La documentació justificativa del compliment de la publicitat.
El pagament s’ha de dur a terme a mesura que es justifiqui degudament la part de
l’obra executada fins al màxim establert anualment en el pacte sisè, aplicant sobre
l’import dels justificants de l’actuació el percentatge que estableix el pacte sisè,
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apartat primer. Les despeses compreses dins de cada anualitat s’hauran de justificar
abans del 31 de desembre.
Per poder fer efectiu el primer pagament, l’Ajuntament de Girona ha d’aportar a la
Diputació de Girona, a més de la documentació justificativa, el certificat degudament
signat acreditatiu de l’acord d’adjudicació per l’òrgan competent i una còpia de l’acta
de replantejament on consti la data d’inici de l’obra subvencionada.
Atès que l’import de la despesa subvencionable supera la quantitat de 40.000,00 €,
amb la presentació de la primera documentació justificativa també s’han d’aportar les
ofertes sol·licitades per a la contractació de l’obra, que almenys han de ser tres,
d’acord amb els criteris que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector púbic. Quan no s’hagi triat l’oferta econòmica més avantatjosa, també s’ha
d’aportar una memòria justificativa de l’elecció.
Per poder fer efectiu l’últim pagament, l’Ajuntament de Girona ha d’aportar a la
Diputació de Girona l’acta de recepció de l’obra, el certificat de l’obra signat per la
direcció de les obres, amb el corresponent projecte final d’obra i l’expressió de la
liquidació final de les obres. Es reserva per al darrer pagament el 5 % de l’import total
de la subvenció. L’últim pagament s’haurà de justificar abans del 31 de desembre del
2021.
Desè. Legalització i recepció de les obres
L’Ajuntament de Girona ha de legalitzar totes les instal·lacions davant els organismes
competents i s’ha de fer càrrec del pagament dels tributs que es puguin meritar al
respecte.
Una vegada finalitzada l’execució del contracte administratiu derivat d’aquest conveni
i completats els tràmits contractuals entre l’Ajuntament de Girona i el contractista,
l’Ajuntament de Girona procedirà a la recepció de les obres, que ha de comunicar a la
Diputació de Girona, i ha de destinar l’equipament a la prestació del servei de seu del
Museu d’Art [Modern i Contemporani] de Girona.
Onzè. Control financer de les subvencions
La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions previstes en
aquest conveni correspon a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’ha d’efectuar
de conformitat amb el que preveu el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
El control financer es pot estendre a les persones físiques o jurídiques a què es trobi
associat l’Ajuntament de Girona, així com a qualsevol altra persona susceptible de
presentar un interès en la realització de les activitats subvencionades.
Dotzè. Difusió i publicitat
L’Ajuntament de Girona ha de fer pública i difondre aquesta col·laboració i incorporar
la imatge corporativa de la Diputació de Girona en els materials de difusió i accions
publicitàries que es realitzin en el marc d’aquest conveni.
Tretzè. Infraccions i sancions administratives
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és el que estableix el títol IV de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb les especificacions
oportunes en matèria de règim local, de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El procediment s’ha d’adequar a les previsions que estableix la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i,
d’aplicació supletòria, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el
procediment sancionador en àmbits de competència de la Generalitat.
Catorzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta
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L’Ajuntament de Girona està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les
regles de conducta que estableix l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres,
les següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d)La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e)El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f)El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g)La bona fe.
h)El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
quan es doni algun dels supòsits d’abstenció que estableix la llei.
i)Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici dels seus càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que els siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comporta l’aplicació del règim sancionador
previst en els articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la imposició de les
sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions
comeses.
Quinzè. Clàusula de 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 en el sentit de
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 les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot
consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
Setzè. Denúncia i resolució del conveni
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permet a la part
perjudicada optar pel compliment o la resolució d’aquest.
Són també causes de resolució les següents:
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– L’acord unànime dels signants.
– El compliment de les actuacions que han estat objecte del conveni.
– L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels
signants. (L’extinció del conveni per aquest supòsit requereix la realització del
requeriment que preveu l’apartat c de l’article 51.2 de la Llei 40/2015.)
– Una decisió judicial declaratòria de nul·litat del conveni.
– La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat previst en aquest conveni.
– Les deficiències reiterades en l’execució de l’obra.
– La suspensió de l’obra per raons d’interès públic.
– Qualsevol altra causa diferent de les anteriors, prevista en la llei.
En cas d’extinció anticipada del conveni, s’ha de fixar la forma de finalitzar les
actuacions i els compromisos en curs i en tot cas s’ha d’establir un termini
improrrogable per a la seva consecució, transcorregut el qual s’han de liquidar els
compromisos econòmics adquirits, d’acord amb les regles que estableix l’article 52.2
de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Dissetè. Vigència del conveni
La vigència del conveni s’entén des del moment de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2021, sens perjudici de poder sol·licitar-ne la pròrroga, que en cap cas
pot ser superior a quatre anys.
Divuitè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront d’un tercer, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’Ajuntament
de Girona.
Dinovè. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeix la subvenció està constituït per:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions;
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques;
d) La Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic;
e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals;
f) L’ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona;
g) Les bases d’execució del pressupost de la diputació de Girona;
h) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la matèria o
del subjecte.
Vintè. Publicacions i registre
Aquest conveni es publicarà íntegrament en el Portal de Transparència de la
Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i al Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC). La Diputació serà l’encarregada de la publicació del conveni en
el DOGC, i de la seva tramesa, si s’escau, al registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Vint-i-unè. Naturalesa
Aquest conveni té naturalesa administrativa i, per tant, correspon a la jurisdicció
contenciosa administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir de la
seva interpretació i compliment.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.”
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 500/3340/76200 del pressupost de la Diputació de Girona,
segons el següent detall per anualitats:
Any
Import
2019
300.000,00 €
2020
1.300.000,00 €
2021
400.000,00 €
Total
2.000.000,00 €
Condicionar les aportacions de 2020 i 2021, a l’existència de crèdit adequat i suficient
al pressupost respectiu.
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment
s’hagin pogut advertir.
QUART. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona, amb indicació dels recursos
procedents.”
El president senyor Noguer comenta que passaríem ara a la Comissió de Cultura,
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, que seria l’aprovació del conveni
regulador de la subvenció de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Girona, relatiu
a les obres de reforma i educació de Casa Pastors, com a seu del Museu d’Art
Modern i Contemporani de la ciutat. Té la paraula el vicepresident senyor Piñeira.
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira pren la paraula i manifesta que,
bàsicament, el conveni regulador que portem avui recull ja el que es va establir en el
seu dia al document del 31 de maig de 2017, que va ser un primer conveni de
col·laboració entre les tres administracions implicades al projecte d’adequació de la
Casa Pastors. És a dir, Ajuntament de Girona, Diputació de Girona i Generalitat de
Catalunya. Per dir-ho d’una manera succinta i resumida, bàsicament, la Diputació
porta, particularment des de l’any 2009, a través de la xarxa de museus, col·laborant
amb tot el que és la implantació territorial dels museus de comarques gironines,
col·laborant, també, amb la seva reforma, la seva rehabilitació, des de l’àrea de
cultura, o fent-ho, també, a través dels programes europeus, on hi ha finançament de
la pròpia corporació, a més de d’altres administracions, i això és una cosa que venim
fent activament des de l’any 2009, així com també la constitució de la Xarxa Territorial
de Museus de Comarques Gironines, formada avui pel gruix dels museus importants
de la nostra demarcació. Significa que el 31 de maig de 2017 es va signar aquest
conveni de col·laboració al qual feia esment abans, entre l’Ajuntament de Girona, la
Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, conveni que havia de fer servir per
la redacció del Pla d’Ordenació Museística de la ciutat de Girona, que és un treball
que també s’ha anat fent en els darrers anys, d’ordenació i de com concebia la ciutat.
els museus, no pensat, per entendre’ns, com a museu cadascun d’ells individualment,
sinó com a projecte global de ciutat i com una concepció global de gestió dels museus
de la ciutat com un tot. Així mateix, també significar que vam signar un conveni el 9
de juny del 2017, entre l’Ajuntament de Girona i la Diputació, relatiu a l’adequació de
la Casa Pastors com a museu d’art, per a que acollís la secció d’art modern i
contemporani de la ciutat de Girona. Bàsicament, perquè sigui una col·lecció que ens
ajudi a interpretar l’art del nostre país i l’art de la Demarcació, però particularment del
nostre país, durant el que podríem denominar el període des de finals del segle XIX
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fins a l’actualitat. Quan vam signar aquell protocol d’intencions, que el vam signar a la
pròpia seu de Casa Pastors, bàsicament, el que es parlava allà és que les
administracions formalitzaríem aquell protocol d’intencions amb un conveni específic
que regularia totes les diferents condicions, entre elles també les aportacions
econòmiques, que, en el cas de la corporació que ens ocupa, ascendeixen a la
quantitat de dos milions d’euros. L’ajuntament, bàsicament, és l’encarregat de tot el
que seria la direcció facultativa de les obres, de l’execució de les obres; de la
coordinació de seguretat i salut, del cost, també, dels mateixos; de la licitació i
execució; de l’execució del projecte; de tots els permisos; de les despeses que generi
aquest procés d’execució i, evidentment, també de portar a bon port aquest projecte.
L’aportació de la Generalitat de Catalunya també és significativa, a través del
Departament de Cultura, d’1,2 milions d’euros pel que fa a les inversions en la dotació
de l’edifici, idèntica inversió per part de l’Ajuntament. I aquí significar, també, que
l’Ajuntament ha fet l’esforç important d’assumir el cost de disposar de la col·lecció,
perquè, al final, si fem el museu, el més important és el que hi haurà i la col·lecció que
s’hi ubicarà, com deia, bàsicament d’art contemporani i també la col·lecció Santos
Torroella, que és una col·lecció important, que és propietat de l’Ajuntament de Girona.
I també, significar que, en el decurs de la Comissió Informativa, se’ns va demanar
informació addicional per part dels grups, que penso que a tots els grups us hem
passat informació “abasta”, perquè, a més a més, és un projecte molt gran i molt
significatiu i molt important, i el que voldríem avui és poder aprovar aquest conveni
per fer realitat aquest projecte, que entenem que és un projecte important de ciutat, i
important de demarcació, que, com deia, s’emmarca en totes les obres que han estat
fent d’adequació de diferents museus de la demarcació de Girona.
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta, hem escoltat atentament
les explicacions del senyor Piñeira. Dimarts passat a la Comissió Informativa, avui
altra vegada en aquest ple, i no ens han convençut. No ens han convençut, i, per
això, ara intentaré explicar per què, avui, el nostre grup votarà que no en aquest punt.
En primer lloc, perquè avui, malauradament, la Diputació aprova dos milions d’euros
d’inversió per un museu sense que hi hagi ni una proposta museística a l’expedient,
perquè no hi és. És a dir, no es diu ni s’explica què s’hi farà exactament en aquest
museu on s’hi volen invertir dos milions d’euros, més enllà dels titulars que ara ha
tornat a dir, de recopilar l’obra artística del segle XIX i el segle XX. No hi ha proposta
museística en l’expedient, i tampoc hi ha un pla de viabilitat, ni de saber com se
sostindrà un museu d’aquest estil a la ciutat de Girona en els propers anys. A
nosaltres ens sembla perillós fer això. Ens sembla perillós, perquè creiem que fer
aquest tipus d’inversions sense una proposta d’exactament què serà, concretat,
detallat, culturalment, ni tampoc com funcionarà aquest espai on nosaltres hi posem
dos milions d’euros, de moment. Perquè una de les altres coses que no surten en cap
moment és si la Diputació, posteriorment, haurà de posar més, o no, o haurà d’ajudar
aquest museu. Perquè, és clar, és impossible que hi surti si no sabem ni què serà
exactament ni com funcionarà exactament. Aquest argument, per a nosaltres, és
important per decantar avui el nostre vot. Però, és que, a part, hi ha un altre
argument, i en direm uns quants més, eh? Però un altre argument que per a nosaltres
és important és que aquest museu neix a partir d’una decisió zero consensuada amb
el sector cultural de la ciutat i de la Demarcació de Girona. Zero consensuada. Va ser,
de fet, una decisió unilateral de l’anterior alcalde de la ciutat, del senyor Puigdemont,
que en el seu moment va decidir, primer, que els gironins ens gastessin 3,6 milions
d’euros en la compra d’un fons, i posteriorment, el que han decidit els governs
municipal de la Diputació i de la Generalitat és que, avui en dia, ja ens acostem als 10
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milions d’euros, 10 milions d’euros, pressupostats per tirar endavant aquest projecte.
10 milions d’euros en els que ara, una vegada més, el senyor Piñeira, parlava d’una
ordenació museística. Miri, senyor Piñeira, en l’expedient no hi ha cap proposta
d’ordenació museística que justifiqui aquest museu ni la proposta que ens fan avui. Li
vaig demanar dimarts passat, i vostès, en la informació que ens han passat, ens han
passat, únicament, la proposta arquitectònica. Això vol dir que qualsevol proposta
arquitectònica que arribi a la Diputació per part d’un ajuntament s’avalarà? Perquè, és
clar, torno a dir que no hi ha cap proposta estratègica ni museística, ni de pla de
viabilitat. Cap ni una. Avui ens trobem aprovant una proposta que, no només això,
sinó que hipoteca les polítiques culturals de les institucions locals, de l’ajuntament,
també de la Diputació, en els propers anys, perquè ho porten just quan queden tres
plens per acabar el mandat. Ens porten una proposta que no hipoteca el pressupost
d’enguany, no, hipoteca el pressupost del 2020 i del 2021, quan ningú sap
exactament qui formarà part de la Diputació. Però podem continuar. Avui ens trobem
amb una proposta de museu, perquè això sí que ho explica, que sabem que tindrà
com a màxim 1.200 m2. I parlem del gran museu. Bé, només cal anar a internet i
veure que el MACBA té 14.000 m2. És 14 vegades més gran que el projecte. Per tant,
estem parlant d’un petit equipament artístic al centre de Girona, que, com deia abans,
no està definit en la proposta que hi ha avui, ni estratègicament ni tampoc si és viable
econòmicament, o com se sostindrà, si més no, en el temps; que el que fa és
concentrar encara més els equipaments culturals en una zona de la ciutat, quan és
conegut que la ciutat de Girona el que necessitaria és una diversificació cultural en el
conjunt del seu territori, i que, a més, tampoc se sap com interactuarà realment amb
l’art contemporani que s’està fent avui en dia a la ciutat i a la Demarcació de Girona,
que entenc que hauria de ser una de les preocupacions d’aquesta institució: saber
exactament com un equipament d’aquest tipus interactuarà amb l’art contemporani
d’avui en dia. Per totes aquestes raons que he exposat, i que crec que no són
poques, ni menors, avui el grup de la CUP votarà que no.
El diputat senyor Juli Fernández pren la paraula i manifesta, per posicionar el nostre
grup, dir que alguns dels arguments que ha posat sobre la taula el representant de la
CUP els compartim. Entenem que avui la Diputació aprova un conveni, o proposa un
conveni amb una aportació de dos milions d’euros, que és una aportació
importantíssima. Entenem que, amb aquesta proposta, com ell ha dit, quan es vol fer
una aportació econòmica important per posar en marxa un nou equipament, caldria
també que hi hagués un pla de viabilitat concret perquè caldrà, una vegada es posi en
marxa, caldrà veure si realment assumim obligacions després del que és el
manteniment de la pròpia instal·lació. Però, a part d’això, que evidentment és un tema
important, el tema del que és el fons, nosaltres no qüestionem que la Diputació hagi
de fer aportacions per, diguéssim, el ressò dels museus de la Demarcació, no ho
qüestionem. Sí que qüestionem que ho faci d’aquesta manera, en aquests moments, i
que, a més a més, no quedi clar quina serà la relació que tindrem a continuació, una
vegada aquest edifici es posi en marxa. I també, com ha dit ell, home, estem a tres
mesos d’acabar el mandat, jo crec que és obvi que aquí, al 2019, la Diputació
assumeix 300.000 euros, però estem dient-li al futur govern, sigui el que sigui, que al
2020 ha de pressupostar 1.300.000, i al 2021 ha de pressupostar 400.000 euros. Per
tant, penso que tampoc és una praxis que sigui massa correcta en termes polítics.
Per tant, jo crec que hagués sigut molt millor fer una gestió... deixar-lo pel proper
govern que ho decideixi. Òbviament, ja tenim un conveni de voluntats signat, i
òbviament, el govern que vingui haurà de donar-li contingut a aquest conveni que hi
havia, però està clar que, jo crec, que inclús això es podia arribar a gestionar... la
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pròpia temporalitat, no? Per què ha de ser 1.300.000 al 2020 i no pot ser durant tot el
mandat, que el mandat anirà del 2019 fins al 2023? Jo penso que aquí hauríem de
deixar que el futur govern pogués decidir. Però en qualsevol cas, nosaltres pensem
que en aquest projecte important, amb aquesta aportació, caldria, d’entrada, un pla de
viabilitat per saber si, una vegada posat en marxa això és sostenible econòmicament
o no, i si realment la Diputació haurà de seguir fent aportacions. I en segon terme, per
a nosaltres també important, que entenem que a tres mesos vista d’acabar el mandat,
fóra bo que aquest conveni no s’hagués portat a la Diputació.
El diputat senyor Pau Presas pren la paraula i manifesta, tot i que compartim en bona
part algunes de les aportacions fetes pel grup de la CUP i el grup dels Socialistes, des
del grup d’Esquerra creiem que aquest pot ser un projecte interessant i que aporti
valor al territori. Tot i així, creiem que aquest projecte és important seguir-lo treballant
i és important seguir-lo debatent i consensuant entre tots els agents i grups polítics
que conformen, en aquest cas, el ple municipal i el ple de la Diputació. Tanmateix, la
proposta que es duu avui al ple compromet una quantitat important de recursos de la
Diputació de Girona, i sobretot, de recursos dels exercicis futurs i entenem que,
parlant d’una quantitat econòmica i d’una inversió de calat, no és adient prendre
aquest tipus de decisions a dos mesos i mig d’un canvi de legislatura. Per tant, el
nostre grup demanaríem que aquest punt es deixés sobre la taula, que, en tot cas, no
s’aprovés en aquest ple, i en cas que aquest punt seguís i es produís la votació, ens
abstindríem.
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira intervé i manifesta, per intentar
respondre a les diferents qüestions que s’han plantejat, les intentaré agrupar totes
elles. Primera, el compromís de la Diputació d’aportar dos milions d’euros ja es va
signar en el seu dia, concretament 9 de juny de 2017, si no em falla la memòria, però
els hi diré exacte: 9 de juny del 2017. Allà ja s’establien els dos milions d’euros, i
s’establia la temporalitat. Per tant, no estem portant aquí un compromís “d’aquí a tres
mesos abans del mandat hem pensat que farem Casa Pastors”. Això vull deixar-ho
molt clar perquè és important, i per tant, jo, en aquest sentit, demanaria als grups que
si aquest és un aspecte clau, reconsiderin la seva posició. Perquè el que estem fent
avui, i, per tant, en aquest sentit, demanaria una reconsideració, i per això m’agrada
molt insistir en aquest punt, no és que, tres mesos abans de que s’acabi el mandat (i
això vull deixar-ho molt clar), la Diputació de Girona, o, en aquest cas, aquest govern
corporatiu, ha decidit invertir dos milions d’euros a Casa Pastors. El 9 de juny del
2017, Ajuntament de Girona, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya ja van
signar un primer conveni, i ho recordo bé perquè, precisament, en representació de la
Diputació, hi va assistir un servidor, qui els hi parla. Allà es van establir les
aportacions que faria cada administració, i allà també es va establir una temporalitat.
El que hem canviat és, una mica, la temporalitat, en el sentit que les aportacions de la
Diputació, les quantitats es demoren més del que al conveni estava previst
inicialment, d’acord? Per tant estem canviant, no xifra global, que és la mateixa, no
decisió, que és la mateixa. No s’està prenent tres mesos abans d’acabar el mandat,
sinó que es va prendre pràcticament fa dos anys, i això és important recalcar-ho. I, a
més a més, l’únic que sí que estem canviant és el cronograma des del punt de vista
dels anys, no els anys en concret, que són els mateixos, sinó quant posem cada any,
i, en aquest cas, es retarden una mica les aportacions de la Diputació. És l’únic
canvi, des del punt de vista de la presa de la decisió. Penso que això és important
destacar-ho. Per tant, en aquest sentit, em sap greu que es digui que tres mesos
abans d’acabar el mandat comprometem un pressupost tan important, perquè això ja
es va decidir al 2017. Al pressupost de la corporació d’aquest any aquesta partida, a
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més a més, també està compromesa. Per tant, el que estem fent és, simplement,
sobretot, canviar la periodicitat, la periodicitat de les generalitats. Però al 2017 jo vaig
assistir com a representant de la Diputació a la signatura d’aquest acord, que es va
fer, precisament, a la seu de Casa Pastors. Segona qüestió que es plantejava: el
tema dels metres, que ha dit mil i poc, 1.100 ó 1.200. Jo no són les dades que tinc, i
entenc que tampoc les que li he passat a vostè. Concretament, superfície útil,
3.647,80 m2, superfície construïda, perdó. Superfície construïda, 3.647,80 m2,
superfície útil, 2.581,17 m2. Aquestes són les dades que, en la memòria, jo li vaig
passar a vostè. Entenc que aquí vostè juga amb avantatge, perquè, amb la mà de
papers que li vam passar, a mi ara haver recordat a quina pàgina exacta estaven els
metres m’és una mica difícil, no? Perquè vam passar centenars de pàgines
d’informació. Però quan les repasso, perquè aquest paràmetre sí que, precisament,
més o menys recordava a on estava, no em coincideix la informació que em dóna
vostè amb la que jo li vaig transmetre. A mi el que em consta, i en aquest sentit, si
vostè repassa el document que li vam passar, un dels documents que li vam passar,
que era el de l’Adequació de la Casa Pastors com a seu del museu d’Art Modern i
Contemporani de Girona, on es parlava de tot el projecte d’execució... I per ser
exactes, li diré la pàgina, que és la pàgina set d’aquest document, dels molts que li
vam passar, aquí les superfícies que figuren detallades per espais, dels que són
d’exposicions temporals, dels que són d’exposicions permanents, dels que són de
biblioteca-arxiu, dels que són de magatzem, etcètera, etc. Són, superfície construïda
3.647,80 m2, superfície útil 2.581,17 m2. Per tant, salvo error, que aquest document
no estigui bé, cosa que dubto, no? Perquè aquesta és l’explicació del projecte
executiu, això és exactament el que està plantejat. I, a més a més, aquí figura el detall
dels espais que van destinats a docència, els que van destinats a exposicions
temporals, els que van destinats a exposicions paral·leles, etc., etc. Que és més del
doble del que vostè ha dit. Per tant, aquesta afirmació, simplement, no la
comparteixo. Aquesta sí que penso que és una dada objectiva, i que, per tant, no cal
que en fem qüestió. Es pot considerar que 2.500, 2.600 són molt o poc, però la dada
que vostè ha donat, il·lustre diputat, aquesta no seria correcte. Tercera qüestió, els
museus de la Demarcació tots formen part, quan són museus registrats a la xarxa i
compleixen tots els criteris, de la Xarxa Territorial de Museus de Comarques
Gironines. I, per tant, una cosa és la inversió, que els intentem ajudar a tots, els
intentem ajudar a tots amb les inversions sempre que podem, i es considera que és
objecte d’utilitat, i ho fem amb moltíssimes poblacions de la Demarcació, si volen els
hi donaré la llista. Palafrugell mateix, per exemple, ho fem, ja que el portaveu del grup
del PSC és de Palafrugell. A Palafrugell, de fet, ho fem per partida doble, pel Museu
d’Història de Sant Feliu de Guíxols i pel Museu Thyssen. Vull dir que, ho fem per
partida doble, i també amb una aportació molt significativa. Ho dic per ser ordenats,
perquè entenc que el que val per la ciutat del costat també ens ho podríem aplicar a
la nostra, no? I els museus de la Xarxa Territorial, els museus què fem? Una cosa és
la inversió i l’altra és l’obra. Amb l’obra intentem ajudar, sempre que siguin projectes
significatius, que puguin tenir un interès, des del punt de vista cultural, des del punt de
vista de la promoció turística, que cada vegada és una mesura que intentem
aprofundir més. I després, un cop al museu s’ha fet l’actuació, sigui de construcció,
sigui de renovació, els museus formen part de la Xarxa Territorial de Museus de les
Comarques Gironines, on hi ha implicació de la Generalitat, on hi ha implicació de la
Diputació, on hi ha implicació dels respectius ajuntaments o dels titulars dels edificis, i
tots passen pel mateix sedàs. Aquest va ser un dels grans canvis que penso que vam
introduir en aquesta legislatura, que va ser: fem una xarxa territorial de museus, que
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altres demarcacions ara estan copiant aquest model, i penso que en altres coses no
l’encertem, però que en el tema museus, aquest sí que va ser un encert, de crear una
xarxa territorial de museus on hi hagués la Diputació, la Generalitat, i els titulars dels
diferents museus, on els propis museus es van posar d’acord conjuntament amb
nosaltres dels criteris que havíem de fer servir per repartir les ajudes i els diners que
hi ha. Els diners que posem als museus, bàsicament, són per activitat, no per
manteniment del propi equipament. Per activitat, no per manteniment del propi
equipament. Els criteris estan pactats amb els museus. I, per tant, per dir-ho d’alguna
manera, tots passen pel mateix sedàs. I, òbviament, Casa Pastors haurà de passar
pel mateix sedàs que la resta, exactament el mateix sedàs. De la mateixa manera que
a molts museus els hem ajudat amb la inversió, i això no vol dir que després la
Diputació n’hagi d’assumir la gestió, val? Perquè es clar, si no, la llista seria
llarguíssima, estaríem amb tots els museus de la Demarcació. I el criteri de l’àrea,
almenys fins al juny, no? El criteri de l’àrea, almenys fins al juny, és: nosaltres ajudem
sempre que podem amb la inversió, i a partir d’aquí els museus segueixen el seu
camí. Nosaltres els acompanyem amb la Generalitat, els ajudem per l’activitat, però
no formem part del... Com ho diríem? Del... No són ni del nostre grup corporatiu ni
creem un organisme per a cada museu ad hoc en el qual consolidem el nostre grup,
perquè com que seriem l’administració gran, sempre consolidaríem nosaltres. Casa
Pastors, exactament el mateix. Per tant, Casa Pastors passarà pel mateix sedàs que
els altres museus. I, evidentment, com és lògic, aquesta és una precaució que,
òbviament, la Diputació la contempla, el propi ajuntament és el responsable del
manteniment d’aquest equipament, com ho són tots els altres de la Demarcació on hi
posem diners. Això ho recullen al conveni, i és el responsable, l’ajuntament, el qui ha
de fer aquest manteniment i conservació, i tenir-lo obert, i que funcioni a ple
rendiment el museu, perquè, evidentment, si no complís amb el seu objecte o amb la
seva finalitat, com en qualsevol subvenció pública, això donaria lloc al reintegrament
de la subvenció. Però aquesta part és responsabilitat de l’ajuntament, no de la
Diputació. Si a totes les inversions significatives que fa la Diputació nosaltres
haguéssim de passar-ne a formar part, o hagués de ser un consorci, o un ens o el
que sigui, que nosaltres haguéssim de mantenir, que nosaltres haguéssim de posar-hi
diners i que consolidés amb el grup corporatiu... Perquè voldria dir una cosa, com que
nosaltres som l’administració gran, tots acabarien consolidant amb nosaltres, perquè
som l’administració gran. I això no passa. Per tant, una cosa es la inversió, i l’altra és
el desenvolupament futur. I, òbviament, que en el desenvolupament futur ajudem a
tots els museus, per les activitats i pel funcionament dels museus, i ho fem per a tots
igual, sempre que formin part de la xarxa, amb uns criteris pactats amb el museu, i de
comú acord amb l’altra administració que té competències importants en matèria de
museus al nostre país, que és la Generalitat de Catalunya. Jo, algunes de les coses
que s’han comentat, potser tampoc no vull entrar-hi perquè penso que són més de
debat del plenari municipal de Girona que de la Diputació de Girona, i per tant, a mi,
jo sempre sóc conscient que a la ciutat de Girona no m’ha escollit ningú, per tant,
algunes qüestions que considero que són més de plenari de la ciutat, entenc que les
hauran de debatre al plenari de la ciutat, dit amb el màxim respecte. Òbviament, el
document del Pla d’Ordenació de Museística, penso que és un document interessant,
també per a la ciutat. I, sobretot, finalment, volia recalcar això, no és que ara, tres
mesos abans, vulguem fer això, sinó que aquest és un projecte que fa molts anys que
camina i, repeteixo, el document que es va signar quan ja es preveia una aportació de
la Diputació és del juny del 2017, no del març del 2019. Entenc que he respòs totes
les principals qüestions que s’han plantejat, però, en qualsevol cas, si en alguna no
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he sigut prou precís, resto a la disposició de tots els il·lustres diputats i diputades.
Moltíssimes gràcies, senyor president.
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta, només per auto esmenar-me, i per
un debat sobre els metres quadrats, que crec que jo no he sigut prou precís, i
honestament ho reconec. Els 1200 m2 són les sales d’exposicions que hi haurà,
d’acord? Quan jo em referia a que hi ha un equipament museístic petit, és que les
sales d’exposicions seran de 1200 m2, i ens hem de plantejar si la millor opció per
tenir 1200 m2 d’exposició. Ja sé que també hi ha la part d’arxiu i la part de despatxos,
però jo em referia a això. La única sortida era fer aquesta macro operació que s’està
fent i que està hipotecant, des del nostre punt de vista, el tema cultural. I l’altra, sobre
el 2017. Miri, el que està clar és que, al 2017, aquest famós document d’ordenació
museística no existia. Ara el tenen alguns, però a l’expedient no hi és. Però al 2017
segur que no existia. Per tant, la decisió no ve a partir del document d’ordenació
museística. I dit això, la decisió no és que es prengués al 2017, senyor Piñeira, la
decisió es pren avui. Si aquest plenari avui votés en contra de la decisió, el que
vostès van decidir al 2017 on quedaria? Perquè no s’aprovarien avui els diners, per
tant, la decisió no és que es prengués al 2017. La decisió que incumbeix a aquesta
institució es pren avui. Perquè si no és així, senyor Piñeira, m’aixeco i me’n vaig,
perquè vol dir que el meu vot no serveix per a res. Però entenc que vostè convidrà
que la decisió es pren avui. La decisió de la Institució de la Diputació de Girona de
destinar uns recursos o uns altres a aquest projecte es pren avui, no al 2017. Al 2017
el govern devia decidir les intencions que tenia com a govern, però la Institució, que
som tots, ho decideix avui.
El diputat senyor Pau Presas intervé i comenta, encara que el govern en el seu
moment, el govern de la Diputació firmés un compromís o expressés la seva voluntat
al 2017 amb un projecte, per fer-lo efectiu entenem que s’ha d’aprovar i que cal que
passi pel ple d’aquesta corporació, i, per tant, canviar el cronograma sí que te efectes
importants, i és totalment diferent realitzar un conveni amb una intenció i llançar-lo al
2017, 2018 o 2019 que aprovar el conveni obligant i comprometent els exercicis del
2020 i del 2021, i comprometent, a més a més, amb una quantitat, si no m’equivoco,
d’1,7 milions d’euros d’exercicis futurs. Per tant, fetes aquestes consideracions, i amb
les consideracions fetes anteriorment, refermem la nostra petició per a que l’equip de
govern consideri retirar aquesta proposta i seguir treballant en el projecte, no vol dir
aturar-lo, seguir treballant en aquest projecte, intentar consensuar una proposta entre
tots els grups i els agents implicats que pugui disposar d’un major consens.
El vicepresident segon senyor Piñeira pren la paraula i respon: Il·lustre diputat, senyor
Salellas, tampoc hi vull insistir molt, perquè penso que no és la raó de fons, però
continuo sense estar d’acord amb vostè en els metres, perquè entenc que ara, quan
diu “és l’espai d’exposicions”, tampoc és correcte. Vostè suma els espais de la
primera planta, segona i tercera. La primera planta, exposicions temporals, 572,19 m2;
la segona planta, exposicions permanents, 413,06 m2; la tercera planta, també hi ha
un espai. Però a la planta baixa hi ha sala d’exposicions temporals, d’acord? Que són
430,94. Llavors, és igual, deixem-ho estar, perquè entenc que aquesta no és la raó de
fons, però que consti que continuo no estant d’acord amb vostè en el tema dels
metres, salvo que m’equivoqui amb la suma, que potser no es així. Però no vull
insistir-hi més, perquè penso que aquesta tampoc és la raó de fons. Il·lustre diputat,
senyor Presas, sí, de compromisos plurianuals totes les administracions
n’assumeixen. Jo recordo que al 2007-2011 era diputat d’aquesta casa, concretament
del grup de l’oposició, i quan al 2011 vam arribar nosaltres al govern, de compromisos
plurianuals i de despesa compromesa ens en vam trobar una carretada. Això
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originava que la corporació tingués un deute de 120 i pico milions d’euros, si no
recordo malament, que a dia d’avui està eixugat. I això, bàsicament, és per que hi
havia diners compromesos d’exercicis futurs i perquè s’havien fet inversions que
s’havien finançat en base a crèdit. Això és el pa de cada dia de totes les
administracions públiques, perquè si no, els grans projectes no es desenvoluparien
mai. Per tant, en definitiva, simplement li faig aquesta reflexió. I tercera reflexió.
Entenc que avui el que aprovem és el compromís per a exercicis futurs. El compromís
per a aquest any entenc que es va preveure quan es va aprovar al ple de
pressupostos de la corporació. Per tant, aquí el que està en joc són els exercicis
futurs, no l’exercici actual. L’exercici actual no, eh? L’exercici actual és un debat que
ja vam tenir al ple de pressupostos. Vostès ho recordaran perquè precisament
l’il·lustre senyor Salellas va ser una de les qüestions que em va plantejar i que, per
tant, se li va respondre. Però també repeteixo el que deia, 9 de juny del 2017, se
signa un document on ja s’estableix la quantitat, i el que es fa avui és la... ja hi ha una
periodificació, eh? Ja hi ha una periodificació allà. La periodificació es canvia en el
sentit de retardar les aportacions de la Diputació, que es faran més lentes, per dir-ho
d’alguna manera, del que es preveia inicialment, més lentes. Per exemple, la primera
anualitat són 300.000 euros, en el primer document es preveia molt més, ara no
recordo la xifra exacta, també la podria buscar, però en el primer es feia molt més.
Però després, els plurianuals i futures, aquest govern n’ha assumit una carretada i
més.
El president senyor Miquel Noguer manifesta, moltes gràcies, senyor Piñeira, entenc
que han quedat clares les posicions de cada grup, i per tant ara caldria passar-ho a la
votació.
S’APROVA per 15 vots a favor (PDeCAT i IdS), 11 abstencions (ERC i PSC) i 1 vot en
contra (CUP)
JUNTA DE PORTAVEUS
La corporació ratifica per unanimitat la inclusió a l’ordre del dia de la proposta
provinent de la Junta de Portaveus següent:
25. PLE125/000002/2019-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups CUP i
ERC, de rebuig a la presència de l'exèrcit a l'Expojove 2019. (Exp. 2019/3018)
25.

PLE125/000002/2019-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups
CUP i ERC, de rebuig a la presència de l'exèrcit a l'Expojove 2019. (Exp.
2019/3018)

El president senyor Miquel Noguer comenta que la proposta de la Junta de Portaveus
és una moció dels grups de la CUP i d’Esquerra, de rebuig a la presència de l’exèrcit
a ExpoJove 2019. Hi ha hagut alguna modificació final?
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas comenta que, nosaltres vam fer,
tal com se’ns va demanar a la Junta de Portaveus, vam fer una proposta de canvi,
que vam enviar als grups i també a Secretaria, repassant la documentació que hi ha
aquí, veiem que és la mateixa i no ho acabem d’entendre.
El senyor President comenta, doncs serien tan amables, senyor Presas o senyor
Salellas, d’explicar aquestes modificacions i després passaríem a la votació del debat.
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El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas manifesta, Jo, les modificacions,
ara no les recordo, perquè eren proposta del senyor Piñeira, i potser ell sí que les
recorda. En tot cas, el que sí que eren el primer punt dels acords, on diu “manifestar
la seva disconformitat i el rebuig a la sentència”, es modificava la proposta per dir
“manifestar la seva disconformitat a la sentència i mostrar el rebuig a la presència de
l’exèrcit a l’ExpoJove”, d’acord? Aquest era l’acord que hi havia.
El senyor President intervé i concreta: en tot cas, el primer seria “manifestar la seva
disconformitat a la sentència de l’11 de febrer de 2019 i mostrar el rebuig a la
presència de l’exèrcit a l’Expojove”?
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Albert Piñeira manifesta: Amb permís del
senyor President, si se’m permet, si us plau, per concretar, en realitat el que a mi em
consta són els següents canvis, si em permeten els cito: paràgraf segon de l’exposició
de motius, a la penúltima línia, és on s’hi va afegir, després d’on diu “...Cooperació de
Girona”, la coordinadora d’ONGs solidàries de comarques gironines, que es va treure
del títol i es va posar aquí. I part dispositiva, a la Junta de Portaveus es va parlar
d’aquests dos canvis, que és el primer el que explicava el senyor Salellas, que és el
de la disconformitat i la part que hi havia es passava a la segona part del paràgraf, i al
punt segon, que es va canviar, de la proposta inicial, la paraula “imposat” per
“interposat”. I no constaven més canvis, i entenem que aquests són uns canvis que
s’havien fet en ares de poder, aquesta moció, que pogués ser aprovada per
unanimitat de tots els grups.
El senyor President manifesta que, ara, com a proposants d’aquesta moció, a part
dels grups de la CUP i d’Esquerra, hi ha el grup del PDeCAT, el grup d’Independents
de la Selva i el grup Socialista, també, com a proposant. Per tant, els proposants
serien, per unanimitat, i entenc que l’aprovació ja és unànime. Senyor secretari, la
proposta d’acord, si la vol llegir, amb aquesta consideració, i després si algú vol
intervenir, doncs els proposants primer, i després els altres grups, si els hi sembla bé,
senyor secretari.
El secretari general de la corporació llegeix la part dispositiva de la moció, un cop
consensuada per tots els grups, del contingut literal següent:
“Exposició de motius
La Fundació Fira de Girona, de la qual la Diputació de Girona n’ostenta la
vicepresidència, es va dotar l’any 2016 d’un Codi Ètic amb la finalitat de garantir i
potenciar els principis i valors basats en la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i
dels drets humans en qualsevol activitat organitzada per la Fundació.
L’any passat, basant-se en l’article 5 del Codi Ètic, el qual, entre altres coses, diu, “no
s’autoritzarà la presència ni exhibició en els estands d’elements que atemptin contra
la pau o els drets humans, ni tampoc la difusió, per qualsevol mitjà, d’elements bèl·lics
o que fomentin la violència”, l’Ajuntament de Girona, com a president de la Fundació, i
a petició del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona i de la
Coordinadora d’ONGs Solidàries de comarques gironines, va decidir excloure durant
tres edicions l’exèrcit espanyol de participar en el saló Expojove.
El Ministeri de Defensa, en desacord amb aquesta decisió, va portar el cas als
tribunals i, un any més tard, aquests li han donat la raó permetent-li de disposar d’un
stand a Expojove.
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La societat de les comarques gironines ha mostrat històricament el seu compromís
pacifista i antimilitarista (centenars d’objectors de consciència i d’insubmisos,
multitudinària manifestació contra la guerra de l’Iraq, milers de participants a les
campanyes del DENIP, Plataforma Alto al Foc a l’Albera). Així mateix el Parlament de
Catalunya va aprovar la Moció 55/XI que expressa la voluntat de desmilitaritzar
Catalunya.
Per tots aquests motius, els grups CUP, ERC, PDeCAT, PSC i IdS, proposen al Ple
de la Diputació de Girona l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. Manifestar la seva disconformitat a la sentència d’11 de febrer de 2019 del
Jutjat de primera instància número 1 en relació a la presència de l’exèrcit a Expojove,
i expressar el seu rebuig a la participació de l’exèrcit en aquesta fira.
Segon. Donar suport a l’Ajuntament de Girona en els tràmits relatius al recurs
interposat contra aquesta sentència.
Tercer. Traslladar a la Fundació Fira de Girona el seu ferm compromís d’excloure
l’exèrcit d’Expojove basant-se en l’article 5 del Codi Ètic de la Fira on diu, “[...]en les
manifestacions firals no es permetrà l’assistència d’expositors que vulnerin els valors i
principis de la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i els drets humans”. Entenent
que l’exèrcit no respecta la cultura de la pau.
Quart. Traslladar a la Fundació Fira de Girona la seva voluntat de dur a la pràctica la
Moció 55/XI del Parlament de Catalunya per refermar el veto a la presència de
l’exèrcit a Expojove.
Cinquè. Enviar aquest acord a l’Ajuntament de Girona, la Fundació Fira de Girona i la
Coordinadora d’ONGs Solidàries de les comarques gironines. “
El president senyor Miquel Noguer comenta que el senyor Salellas ha dit que volia
intervenir, té la paraula.
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas intervé i comenta, breument, en
primer lloc, per donar la benvinguda al representant de la coordinadora d’ONGs, que
crec que és important, ja que s’han desplaçat fins aquí, doncs els hi donem la
benvinguda. I, en segon lloc, agrair a tots els grups d’aquesta Diputació la facilitat i la
voluntat d’entesa per tirar endavant una moció que creiem que té molt de sentit,
perquè el que fa és situar les institucions al costat de la voluntat majoritària dels
gironins i les gironines, a favor de la pau i en contra de la militarització de les nostres
societats.
S’APROVA per unanimitat.
Tot seguit el senyor President comenta, abans de passar si hi ha algun prec o alguna
pregunta del grups, aclarir el decret número 375 dels bufs, són els detalls que es van
comprar per donar als nens i nenes que participen al Rodajoc, activitats esportives,
educatives que fomenten la integració i que es fan a sis consells esportius comarcals.
Per tant, hi participen tots aquests nens i nenes, i, el detall que es donava a la
participació en aquests jocs era el buf. Això, doncs, són per nens i nenes, pel projecte
Rodajoc. Aclarit el tema, em sembla que no queda res més pendent.
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26. MOCIONS D’URGÈNCIA
No n’hi ha.
27. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
El senyor president aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de dues de la
tarda el contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO.
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