
JORDI BATLLORI i NOUVILAS, secretari general, en funcions, de la Diputació de 
Girona,

C E R T I F I C O: Que la Diputació de Girona el dia 22 de novembre de 2011 va 
portar a cap la sessió ordinària del Ple corresponent al mes indicat, estenent-se 
de tot el tractat la present acta que transcrita diu:

“NÚM.: 21
ÒRGAN: Ple
SESSIÓ: Ordinària
DATA: 22 de novembre de 2011
HORA: 17:00
DOCUMENT: ACTA

Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, 2n, de la 
Ciutat de Girona.

ASSISTENTS:
President Jaume Torramadé i Ribas
Vicepresidents Xavier Soy i Soler

Miquel Noguer i Planas
Miquel Calm i Puig

Diputats/diputades Pere Vila i Fulcarà
Josep Blanch i Dalmau
Immaculada Colom i Canal
Josep Ma Corominas i Barnadas
Marta Felip i Torres
Joan Giraut i Cot
Antoni Guinó i Bou
Albert Piñeira i Brosel
Josep Sala i Leal
Antoni Solà i Bohigas
Ramon Soler i Salvadó
Ma Teresa Ferrés i Àvila
Pere Albó i Marlés 
Pia Bosch i Codolà
Consol Cantenys i Arbolí
Jordi Gironès i Pasolas
Josep Marigó i Costa
Estanislau Puig i Artigas
Martí Armadà i Pujol
Joan Martí i Bonmatí
Lluís Sais i Puigdemont
Roger Torrent i Ramió
Salvador Ros i Reig

Secretari gral. en funcions Jordi Batllori i Nouvilas
Interventor Josep Ma Mollera i Santaló
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ORDRE     DEL     DIA  
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

anterior del dia 18 d’octubre de 2011
2. Decrets corresponents al mes d’octubre de 2011
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin
1.   PLE21/000009/2011-PPRES; Acord Junta de Govern de 10/11/2011, sobre 

resultat tràmit d'informació pública de l'anualitat 2012 del PUOSC, quinquenni 
2008-2012, en relació al Programa Específic de Cooperació Municipal 
d’aquesta Diputació

4. Informació de la Presidència
ASSUMPTES     PROCEDENTS     DE     COMISSIONS     INFORMATIVES.  
COMISSIÓ     DE     RÈGIM     ECONÒMIC     I     NOVES     TECNOLOGIES  
5.   PLE21/000020/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 

Tecno.; Promoció Econòmica (015):  Redistribució temporal dels 
compromisos econòmics de les ajudes FEDER per al període 2007-2013.

6.   PLE21/000021/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Intervenció (010):  'aprovació inicial de l'expedient de transferència 
de crèdit 3TC 2/2011

7.   PLE21/000022/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Xaloc: Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per 
la prestació de serveis encomanats a XALOC en matèria de gestió tributària 
i recaptació.

8.   PLE21/000023/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Xaloc: Acceptació de la delegació acordada per diversos 
ajuntaments de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació 
de Girona.

9.   PLE21/000024/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Xaloc:  Modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per 
l'assistència tècnica en treballs qualificats que els ens locals del territori de 
Girona encomanin a XALOC.

10.   PLE21/000025/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Conservatori:  Aprovació inicial de l'expedient de suplement de 
crèdit de l'Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona, 3SC 2/2011.

COMISSIÓ     D  ’  ACCIÓ     TERRITORIAL  
11.   PLE21/000045/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Medi 

Ambient i Territori (014):  Aprovació d'un conveni amb el Sr. Joan Fàbrega 
Badia, per a la constitució d'una reserva forestal (CN/2622).

12.   PLE21/000046/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Medi 
Ambient i Territori (014):  Concessió d'una pròrroga a l'Ajuntament de 
Pardines per la presentació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la 
forest Puig Llangort de Pardines.

13.   PLE21/000047/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Xarxa 
Viària (013):  Declaració de la necessitat d'ocupació dels béns i drets que 
figuren en la relació concreta i individualitzada del projecte "Condicionament 
d'un tram de la carretera GI-V-6613, de la C-250 a Bell-lloc" i iniciació del 
procediment expropiatori.
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14.   PLE21/000048/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Xarxa 
Viària (013):  Declaració de la necessitat d'ocupació dels béns i drets que 
figuren en la relació concreta i individualitzada del projecte de 
"Condicionament d'un tram de la carretera GI-V-6701, de Bordils a Sant 
Martí Vell" i de l'inici de l'expedient expropiatori.

15.   PLE21/000049/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Medi 
Ambient i Territori (014):  Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Riells 
i Viabrea i l'empresa My Hills SL per reposar un dipòsit d'aigua destinat a la 
intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas (CN/2623).

16.   PLE21/000050/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Xarxa 
Viària (013):  Aprovació inicial del projecte "Millora de dues corbes a la 
carretera GI-V-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre els pk 
2+540 i el 2+790"

17.   PLE21/000051/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Xarxa 
Viària (013):  Aprovació inicial del projecte "Condicionament d'un tram de la 
carretera GI-V-6226, de la N-II a Vilaür, per Garrigàs i Arenys d'Empordà, 
amb nou pont sobre el Fluvià".

18.    MOCIONS D’URGÈNCIA
19.    PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT     DE     LA     SESSIÓ  :

Abans de començar la sessió el President en nom de la corporació felicita el 
diputat senyor Ramon Soler, i especialment la seva dona, pel naixement del seu 
fill Oriol. També felicita el senyor Joan Bagué, Comissionat de la Presidència i 
present a la sala, per la seva elecció com a Senador.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària anterior del dia 18 d’octubre de 2011

La corporació ACORDA, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària que 
va tenir lloc el dia 18 d’octubre de 2011, prèviament tramesa als senyors diputats i 
a les senyores diputades.

2. Decrets corresponents al mes d’octubre de 2011

S’informa dels decrets corresponents al mes d’octubre de 2011 numerats del núm. 
2089 al núm. 2311

3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin
PLE21/000009/2011-PPRES; Acord Junta de Govern de 10/11/2011, sobre 
resultat tràmit d'informació pública de l'anualitat 2012 del PUOSC, 
quinquenni 2008-2012, en relació al Programa Específic de Cooperació 
Municipal d’aquesta Diputació

La corporació, per unanimitat,  ACORDA ratificar l'acord de la Junta de Govern de 
10/11/2011 del tenor següent:

“JG813/000026/2011-PPCICLCAS; Pro. Pres. Com. Inf. Coop. Local. Cultu i 
d’Acció Soc. Assistència i Cooperació als Municipis (023); Proposta d’acord sobre 
el resultat del tràmit d'informació pública de l'anualitat 2012 del Pla únic d’obres i 
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serveis de Catalunya, quinquenni 2008-2012, en relació al Programa Específic de 
Cooperació Municipal de la Diputació de Girona.
Atès que per l'Edicte de la Direcció General d’Administració Local del 9 juny 
proppassat, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5900 del 
dia 15 de juny, es va sotmetre a informació pública l’anualitat 2012 del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya, quinquenni 2008-2012.
Atès que en l’esmentat tràmit d’informació pública s’han presentat, en relació al 
Programa específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, les 
al·legacions següents:
Núm. al·legació Comarca Ajuntament
1 AE ESCALA, L'
2 AE PERALADA
3 AE PORTBOU
4 AE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA
5 BE FONTANILLES
6 BE FORALLAC
7 BE PALAMÓS
8 BE TALLADA D'EMPORDÀ, LA
9 BE TORRENT
10 GA OLOT
11 GA PLANES D'HOSTOLES, LES
12 GA VALL DE BIANYA, LA
13 PE SERINYÀ
14 RI PLANOLES
15 RI SANT PAU DE SEGÚRIES
16 SE BLANES
17 SE BRUNYOLA
18 SE LLORET DE MAR
19 SE SANT FELIU DE BUIXALLEU

Atesa la normativa que regeix l’esmentat Programa específic i el contingut de les 
al·legacions esmentades, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social, per 
unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Informar a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, les 
al·legacions i modificacions que tot seguit es relacionen, en els termes que així 
mateix es concreten a cada al·legació:
Al·legació núm. 1
Comarca: Alt Empordà
Corporació Local: Escala, l'
Núm. demanda: 41506
Títol de l’obra: Sala polivalent
Modificació 
sol·licitada: 

Modificació del títol i actualització del pressupost

Dades modificades
Títol de l'obra: Adequació de local per a Sala Polivalent
Pressupost: 1.140.982,22 €

Al·legació núm. 2
Comarca: Alt Empordà
Corporació Local: Peralada
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Núm. demanda: 41212
Títol de l'obra: Ampliació del cementiri municipal
Modificació 
sol·licitada: 

Actualització del pressupost

Dades modificades
Pressupost: 250.794,42 €

Al·legació núm. 3
Comarca: Alt Empordà
Corporació Local: Portbou
Núm. demanda: 41399
Títol de l’obra: Llar d’infants
Modificació 
sol·licitada: 

Actualització del pressupost i increment de la subvenció

Dades Modificades
Pressupost: 552.101,48 €
Desestimar: L’augment de la subvenció per manca de disponibilitat 

econòmica

Al·legació núm. 4
Comarca: Alt Empordà
Corporació Local: Santa Llogaia d'Àlguema
Núm. demanda: 41543
Títol de l’obra: Pavimentació camí circumval·lació 1a fase
Modificació 
sol·licitada: 

Renúncia de la subvenció per aplicar-la a una nova 
sol·licitud d'inclusió i increment de la subvenció 

Dades Modificades
Títol de l'obra: Pavimentació del camí de Figueres
Pressupost: 349.693,47 €
Desestimar: L’augment de la subvenció per manca de disponibilitat 

econòmica

Al·legació núm. 5
Comarca: Baix Empordà
Corporació Local: Fontanilles
Núm. demanda: 44166
Títol de l’obra: Pavimentació del camí de Fontanilles a la Creu de 

l'Estany, 1a fase
Modificació 
sol·licitada: 

Renúncia de la subvenció per aplicar-la a una altra 
actuació ja existent i mantenir la subvenció

Dades Modificades
Títol de l’obra: Soterrament dels serveis i pavimentació del camí 

d'accés nord al nucli de Llabià, en el terme municipal de 
Fontanilles (1a fase)

Al·legació núm. 6
Comarca: Baix Empordà
Corporació Local: Forallac
Núm. demanda: 44211
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Títol de l’obra: Local polivalent municipal
Modificació 
sol·licitada: 

Renúncia de la subvenció per aplicar-la a una altra 
actuació ja existent i mantenir la subvenció

Dades modificades
Títol de l'obra: Ordenació de l'accés a Peratallada pel camí de la Riera

Al·legació núm. 7
Comarca: Baix Empordà
Corporació Local: Palamós
Núm. demanda: 45054
Títol de l’obra: Construcció d'un centre social gent gran
Modificació 
sol·licitada: 

Modificació del títol i actualització del pressupost 

Dades modificades
Títol de l'obra: Edifici de la ciutadania fase 1: atenció social, aularis, 

tallers i casal de la gent gran
Pressupost: 3.051.009,41 €

Al·legació núm. 8
Comarca: Baix Empordà
Corporació Local: Tallada d'Empordà, La
Núm. demanda: 45038
Títol de l’obra: Accessos entrada a Tor la Tallada i Marenyà
Modificació 
sol·licitada: 

Renúncia de la subvenció per aplicar-la a una altra 
actuació ja existent i a una nova sol·licitud d'inclusió

Dades modificades
Títol de l'obra: Projecte de rehabilitació del casc antic intramurs de la 

Tallada i pavimentació del camí d'accés. 
Pressupost: 657.593,39 € Subvenció DG: 89.903,46 €

Desestimar: Nova actuació: Oficina de turisme i espai centre 
d'interpretació del municipi. Rutes d'interés patrimonial, 
natural i didàctiques.
No s'adequa a les actuacions objecte del Programa 
específic de la Diputació.

Al·legació núm. 9
Comarca: Baix Empordà
Corporació Local: Torrent
Núm. demanda: 45035
Títol de l’obra: Nou accés del camí de la Bruguera
Modificació 
sol·licitada: 

Modificació del títol

Dades Modificades
Títol de l’Obra: Pavimentació d'un tram del camí públic de Torrent a 

Regencós

Al·legació núm. 10
Comarca: Garrotxa
Corporació Local: Olot
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Núm. demanda: 44794
Títol de l’obra: Vestidors de l'estadi municipal d'atletisme
Modificació 
sol·licitada: 

Renúncia de la subvenció per aplicar-la a una nova 
sol·licitud d'inclusió i increment de la subvenció

Dades Modificades
Títol de l’Obra: Adequació de l'accés per a ambulàncies i de 

l'aparcament del nou Hospital d'Olot
Pressupost: 681.527,40 €
Desestimar: L’augment de la subvenció per manca de disponibilitat 

econòmica

Al·legació núm. 11
Comarca: Garrotxa
Corporació Local: Planes d'Hostoles, Les
Núm. demanda: 49507
Títol de l’obra: Construcció llar d'infants
Modificació 
sol·licitada: 

Actualització del pressupost

Dades Modificades
Pressupost: 705.176,60 €

Al·legació núm. 12
Comarca: Garrotxa
Corporació Local: Vall de Bianya, La
Núm. demanda: 44201
Títol de l’obra: Accés a la Via Romana al Pla dels Traginers, 2a fase
Modificació 
sol·licitada: 

Renúncia de la subvenció per aplicar-la a una nova 
sol·licitud d'inclusió 

Dades modificades
Títol de l'obra: Projecte de millora del Pont de Coran, del Pont de 

Maians i arranjament de diferents trams de la ctra. de 
Farró i Capsec

Pressupost: 171.428,57 €

Al·legació núm. 13
Comarca: Pla de l'Estany
Corporació Local: Serinyà
Núm. demanda: 1111
Títol de l’obra: Llar d'infants municipal
Modificació 
sol·licitada: 

Renúncia de la subvenció per aplicar-la a dues noves 
sol·licituds d'inclusió

Dades modificades
Títols de l'obra: Adquisició edifici plaça Dr. Coromina, 2 

Pressupost 38.889,00 € Subvenció DG: 31.954,55 €

Millores a la Llar d'Infants i a l'edifici de l'Ajuntament de 
Serinyà
Pressupost 103.205,74 € Subvenció DG: 88.045,45 €
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Al·legació núm. 14
Comarca: Ripollés
Corporació Local: Planoles
Núm. demanda: 45271
Títol de l’obra: Reforma dependències municipals
Modificació 
sol·licitada: 

Modificació del títol 

Dades modificades
Títol de l'obra: Reforma Ajuntament per supressió de barreres 

arquitectòniques
Pressupost: 122.367,90 €

Al·legació núm. 15
Comarca: Ripollés
Corporació Local: Sant Pau de Segúries
Núm. demanda: 45412
Títol de l’obra: Centre cívic “El Molí”
Modificació 
sol·licitada: 

Modificació del títol i actualització del pressupost

Dades Modificades
Títol de l’obra: Projecte modificat d'adequació del centre cívic El Molí
Pressupost: 215.332,26 €

Al·legació núm. 16
Comarca: Selva
Corporació Local: Blanes
Núm. demanda: 45364
Títol de l’obra: Construcció del nou edifici de dependències municipals 

de l'Ajuntament
Modificació 
sol·licitada: 

Renúncia de la subvenció per aplicar-la a dues noves 
sol·licituds d'inclusió

Dades modificades
Títols de l'obra: Projecte de substitució de coberta, consolidació 

estructural i treballs complementaris a l'edifici situat al 
carrer Ample, 11 
Pressupost: 200.000,00 € Subvenció DG: 100.000,00 €

Projecte d'Ordenació de l'espai públic a la cantonada 
dels passejos S'Abanell i Catalunya i adequació de 
façana (1a fase) de l'edifici confrontant
Pressupost: 440.000,00 € Subvenció DG: 20.000,00 €

Al·legació núm. 17
Comarca: Selva
Corporació Local: Brunyola
Núm. demanda: 45224
Títol de l’obra: Repavimentació de la carretera de Sant Dalmai a 

Brunyola, 2a fase
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Modificació 
sol·licitada: 

Actualització del pressupost

Dades Modificades
Pressupost: 171.979,62 €

Al·legació núm. 18
Comarca: Selva
Corporació Local: Lloret de Mar
Núm. demanda: 45457
Títol de l’obra: Nou edifici de les dependències de la policia local
Modificació 
sol·licitada: 

Actualització del pressupost

Dades Modificades
Pressupost: 4.377.114,16 €

Al·legació núm. 19
Comarca: Selva
Corporació Local: Sant Feliu de Buixalleu
Núm. demanda: 44237
Títol de l’obra: Edifici de l'ajuntament
Modificació 
sol·licitada: 

Renúncia de la subvenció per aplicar-la a una nova 
sol·licitud d'inclusió i mantenir la subvenció

Dades Modificades
Títol de l’obra: Projecte de millora i pavimentat del camí de Can Muntal
Pressupost: 134.278,99 €

SEGON. Elevar a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya el contingut dels 
acords anteriors.
TERCER. Sotmetre el present acord a ratificació del Ple de la Diputació a la 
propera sessió que se celebri.

4. Informació de la Presidència.

El senyor President facilita als diputats i diputades la informació següent:

Assistència     a     actes     representatius:  
• A la Casa de Cultura de Girona, a l'acte d'inauguració i presentació del VI 

Quadern de Fotografia Dani Duch, fotografia de premsa 1979-2011.
• A Barcelona, a la inauguració de la Fira Mercat de Mercats.
• A Girona, a la presentació del llibre Via ampla, ment estreta. Crònica de 150 

anys d'aïllament ferroviari, 1848-1998.
• Al Mercat de Roses, presentació de la Revista Milfulls. 
• A l'Església de Sant Pere de Figueres, Benedicció-Inauguració del quadre “El 

paisatge del Baptisme de Jesús”, de Lluís Roura. 
• Al Parc Científic i Tecnològic, VIII Jornada d'Innovació a l'empresa turística
• A Girona, acte de recepció de la donació de 10 pintures de Josep Costa 

Sobrepera.
• A Girona, a la inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de la Universitat 

Nacional d'Educació a Distància, UNED.
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• Al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, a la sessió constitutiva del 
Consell de Governs Locals. 

• A la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, acte de cerimònia de 
graduació curs 2010-2011.

• A Girona, a l'acte d'inauguració de la Fira de Girona 2011.
• A l'Església de Sant Feliu de Girona, missa de Sant Narcís. 
• A la inauguració de l'exposició de Salvador Dalí al Museu Pushkin de Moscú.
• A la Casa de Cultura de Girona, al concert d'Andrea Motis. 
• Al World Travel Market, de Londres. 
• Al Palau de Fires de Girona, a la inauguració de la 17a edició de Firatast. 
• A Figueres, a la presentació del tren turístic “Costa Brava”  de Figueres a 

Portbou. 
• A Sant Julià de Ramis, a la 12a Diada del Bolet.
• A Lloret de Mar, al sopar de l'Associació de Periodistes Francesos (Association 

des Journalistes de Tourisme)

Visites
Amb el director general de Relacions Exteriors, Sr. Salvador Sedó.
Amb el delegat Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Sr. Eudald 

Casadesús, el director general de Transports i Mobilitat, Sr. Ricard Font i 
l'alcalde de Girona, Il·lm. Sr. Carles Puigdemont, en reunió conjunta

Amb la Rectora de la Universitat de Girona, l'Excma. i Magfca. Sra. Anna Maria 
Geli. 

Amb el president de l'Audiència Provincial de Girona, Sr. Fernando Lacaba i el 
fiscal en cap de l'Audiència Provincial de Girona, Sr. Josep Maria Casadevall, 
en reunió conjunta. 

Amb el president del Consell Comarcal del Ripollès, Sr. Miquel Rovira.
Amb el director general d'Administració Local, Sr. Joan Cañada.

Il·lm. Sr. Carles Puigdemont, alcalde de Girona. 
Il·lm. Sr. Martí Armadà, alcalde de Vilabertran.
Il·lm. Sr. Juli Fernàndez, alcalde de Palafrugell.
Il·lm. Sr. Jordi Cordón, alcalde de Torroella de Montgrí. 
Il·lm. Sr. Joan Casas, alcalde de Sant Feliu de Pallerols. 
Il·lm. Sr. Josep Masoliver, alcalde de Garrigàs.
Il·lm. Sr. Eduard Llorà, alcalde de Les Planes.
Il·lm. Sr. Joan Manso, alcalde de Campdevànol.
Il·lm. Sr. Carles Lagresa, alcalde d'Espolla

Reunions     de     treball:  
- Entitats i particulars: 36
 Consells de Presidència
 Mesa de contractació
 Reunió del Consell General del Consorci Local i Comarcal de Comunicació
 Junta de Govern. 
 Junta de Portaveus
 Rodes de premsa:

- Presentació oficial de la II edició de l'Intermón – Oxfam Trailwalker 2011
- Presentació de la Jornada Empresa i Coneixement, Pilars per a un nou 

Model de Creixement. 
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- Presentació acords amb la companyia aèria Ryanair. 
 Consell Rector del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de 

Girona. 
 Junta Rectora de la Casa de Cultura.
 Salutació als jubilats de la Diputació de Girona senyor Francesc Bosch i Alabau 

i senyora Maria Isabel Casal.
 Consell d'Administració del Patronat de Turisme Girona Costa Brava.
 Junta General Extraordinària d'Accionistes del Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona. 

ASSUMPTES     PROCEDENTS     DE     COMISSIONS     INFORMATIVES  

COMISSIÓ     DE     RÈGIM     ECONÒMIC     I     NOVES     TECNOLOGIES  

5. PLE21/000020/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Promoció Econòmica (015): Redistribució temporal dels 
compromisos econòmics de les ajudes FEDER per al període 2007-2013.

El President presenta la proposta de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i 
Noves Tecnologies del tenor següent:

“Vista la Decisió de la Comissió Europea, de 7 de desembre de 2007, per la qual 
s’adopta el Programa Operatiu d’intervenció comunitària del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i 
ocupació de Catalunya, estableix els eixos prioritaris a partir de la 
correspondència entre els objectius intermedis del Programa Operatiu de 
Catalunya i les Directrius Estratègiques Comunitàries per als Fons Estructurals 
2007-2013.

Vist que, en data 3 de juliol del 2008, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona varen subscriure un conveni de col·laboració per a la cogestió i codecisió 
de l’Eix 1 (Economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial) 
del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, on es determina que per la 
demarcació de Girona la despesa elegible serà de 10.000.000 euros, de les quals, 
el finançament del 50% correspon als Fons FEDER (5.000.000 euros), el 25% 
serà finançat per la Diputació de Girona (2.500.000 euros) i el 25% restant 
correspondrà als ens locals beneficiaris de les actuacions subvencionades.

Vist l’acord pres en sessió plenària  de data 17 de juny de 2008 d’aprovació del 
contingut del conveni i de distribució del compromís econòmic de 2.500.000 euros 
de la Diputació de Girona entre els pressupostos corporatius 2008-2011.

Vista la Resolució de la Junta de Govern de 22 de juliol de 2009, de resolució de 
la primera convocatòria del 25% de cofinançament dels projectes seleccionats 
dins la convocatòria de l’eix 1 del FEDER per al període 2007-2010, 

Vista l’Ordre GAP/601/2010, de 20 de desembre, que modifica l’Ordre 
GAP/522/2008, de 28 de novembre, per la qual s’estableix que els ens locals 
beneficiaris de la primera convocatòria FEDER que justifiquin degudament haver 
iniciat la seva execució abans del 31 de desembre de 2010 podran executar i 
pagar despesa fins al 31 de desembre de 2011.
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Vist que malgrat l'ampliació del termini amb l'ordre citada anteriorment, en alguns 
casos no ha estat suficient per la complexa situació econòmica generalitzada per 
la qual travessen els ens locals catalans des de l’inici de la programació de les 
actuacions finançades en aquesta línia d’ajut, s’ha vist agreujada i ha comportat 
una reprogramació en el calendari de moltes de les actuacions.

Vist  l'informe de l'Oficina Tècnica FEDER Eix1 Girona sobre la situació dels 
projectes de la demarcació de Girona  i vista l'acta de reunió del Comitè de 
Selecció Territorial, de data 17 d'octubre de 2011 que va acordar proposar la 
pròrroga del període de certificació d’aquells projectes que a 31 de desembre de 
2011 hagin certificat el 70% de la despesa total elegible i que hagin sol·licitat 
l’esmentada pròrroga. El  termini de la pròrroga serà de 6 mesos; per tant, 
finalitzarà el 30 de juny de 2012.

Vista la Resolució del Ple de la Diputació de Girona de 19 d'abril de 2011, que 
redistribuïa les anualitats per adaptar-les a l'estat d'execució dels projectes. 

Atès que aquesta nova pròrroga fa necessària la redistribució de les anualitats per 
tal d’adaptar-la a l’estat d’execució dels diferents projectes subvencionats.

Atès que els pagaments del 25% per part de la Diputació de Girona s’efectuaran 
un cop estiguin les certificacions verificades, controlades i notificades per la 
Direcció General d’Administració Local d’acord amb el protocol de funcionament 
regulat en el conveni de col·laboració anteriorment esmentat.

Atès que dels 2.500.000 euros compromesos pel programa FEDER EIX 1 període 
2007-2013 per part de la Diputació de Girona, es van concedir 2.000.000 euros 
dins de la primera convocatòria i  500.000 euros en per la segona convocatòria 

Atès que la Intervenció i la Secretaria General de la corporació n’han emès un 
informe favorable, el  diputat  president  de  la  Comissió  informativa  de  Règim 
Econòmic i  Noves Tecnologies,  proposa a l'esmentada Comissió que dictamini 
favorablement i elevi al Ple l'ACORD següent:

PRIMER Deixar sense efectes l'acord 2, que feia referència a la distribució dels 
compromisos econòmics  per  al període de programació 2007-2013 del programa 
FEDER EIX 1 de la demarcació de Girona, aprovada per acord de Ple el 19 d'abril 
de 2011.

SEGON Distribuir els compromisos econòmics de 2.500.000 euros que es van 
aprovar per acord de Ple de 17 de juny de 2008 per al període de programació 
2007-2013, per tal d’adequar-los a l’execució real dels projectes, d’acord amb la 
següent distribució anual:

ANY 2011 900.000 €
ANY 2012 600.000 €
ANY 2013 500.000 €
ANY 2014 500.000 €

TOTAL 2.500.000 €
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Imputar aquesta despesa a la partida pressupostària 400 430 762 03 “Programa 
FEDER”  en el projecte de despesa amb finançament afectat 2010/3/GA/1 i 
comprometre la distribució plurianual establerta al quadre anterior. 

TERCER Aprovar la modificació del projecte de despesa amb finançament afectat 
2010/3/GA/1 “FEDER 2010”, per tal d’adequar-lo a la redistribució acordada en el 
punt segon, segons el detall següent: 

PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació Descripció Projecte Import

400 430 762 03 Programa FEDER 2010/3/GA/1 2.500.000,00 €
TOTAL 2.500.000,00 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte Descripció Projecte Import

91301 Préstecs rebuts a llarg termini 2010/3/GA/1 900.000,00 €

TOTAL 900.000,00€
COEFICIENT DE FINANÇAMENT 36,00%

QUART El romanent econòmic generat per una renúncia o revocació, es destinarà 
a incrementar el cofinançament FEDER assignat a operacions ja incloses que 
hagin sobreexecutat la despesa subvencionable, tot respectant els criteris de 
selecció que s’estableixen en el punt 13 de les bases.

CINQUÈ En el cas que aquest romanent no es pugui aplicar a cap de les 
operacions ja incloses, aquest es destinarà a una altra convocatòria.

SISÈ Notificar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació i a la Direcció 
General d'Administració Local.”

El diputat senyor Miquel Noguer comenta que tal com va explicar a la Comissió 
Informativa s'han vist les execucions dels projectes i s'ha vist que es pot dilatar 
l'aportació econòmica fins el 2014. Això pressupostàriament serà interessant de 
fer, sinó tindríem uns romanents en una partida que tampoc s'utilitzaria i per tant 
creiem que és el moment de fer aquest esforç, perquè l'execució també és més 
lenta del que tots esperàvem, segurament per motius econòmics.”

S'APROVA per unanimitat

6. PLE21/000021/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de transferència 
de crèdit 3TC 2/2011

El diputat de l’àrea de Cooperació Local, Cultural i Acció Social ha sol·licitat una 
transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa i vinculació 
jurídica (article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals). D’acord amb 
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l’article 41.1 del Reial decret 500/1990, les transferències de crèdit estan 
subjectes a les limitacions següents:
a) No afectaran els crèdits ampliables ni els extraordinaris concedits durant 

l’exercici
b) No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb 

suplements o transferències, excepte quan afectin crèdits de personal, ni els 
crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos 
procedents de pressupostos tancats

c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, 
hagin estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal.

Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció de Fons, la 
corporació a proposta de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies per unanimitat ACORDA:

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit 3TC 2/2011 
del pressupost de despeses de la Diputació de Girona, segons el detall que figura 
a continuació: 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ ALTA BAIXA
600 169 76209 Convenis per a inversions amb els 

ajuntaments
20.000,00

620 924 22606 Despeses participació ciutadana 5.500,00
620 924 46200 Programes de participació 

ciutadana
14.500,00

 TOTAL 20.000,00 20.000,00

SEGON. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província.

TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART. Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, 
resumit per capítols, al BOP de Girona i al tauler d'anuncis

7. PLE21/000022/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Xaloc: Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per 
la prestació de serveis encomanats a XALOC en matèria de gestió tributària i 
recaptació.

El President presenta la proposta de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i 
Noves Tecnologies del tenor següent:

“Antecedents
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L’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats 
a XALOC en matèria de gestió tributària i recaptació en el seu article 6 
corresponent a la tarifa primera disposa el següent:
“Article 6. Tarifes
Les tarifes que s’aplicaran per la prestació dels serveis són les següents:
6.1. Tarifa Primera. Per la gestió tributària i recaptació en voluntària de cadascun 
dels conceptes d’ingrés públic s'aplicaran els següents tipus:
a) Quan una entitat delegant no percebi lliuraments a compte de la recaptació 
voluntària: el 2,5%.
b) Quan una entitat delegant percebi lliuraments a compte de la recaptació 
voluntària: el 2,9%.
c) En ambdós casos, els interessos recaptats, per ajornaments, fraccionaments o 
suspensions, s'abonaran íntegrament a les entitats delegants.”
Al llarg del temps s’ha observat que el cost per a l’organisme no és el mateix 
segons l’import total dels càrrecs delegats pels diversos ens locals, i en atenció a 
aquesta circumstància, es considera convenient modificar el text de l’Ordenança 
de taxes per la prestació de serveis de gestió tributària i recaptació per tal d’aplicar 
la taxa en funció del càrrec delegat. 
En data 31 d’octubre de 2011 la Gerència de XALOC i la Interventora de 
l’Organisme han emès informe previ favorable a la modificació de l’Ordenança 
fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a XALOC 
matèria de gestió tributària i recaptació. 

Fonaments de dret
PRIMER. L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la 
potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a 
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, als articles 12 i 15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició 
addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.
SEGON. L’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(RDLg 2/2004, de 5 de març), determina que el procediment per a la modificació 
de l’ordenança fiscal ha de seguir els mateixos tràmits que els previstos per a la 
seva aprovació, això és, aprovació provisional, termini d’informació pública, 
resolució d’al.legacions (si correspon) i aprovació definitiva, i publicació al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. L’òrgan competent per a l’aprovació i modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a XALOC en 
matèria de gestió tributària i recaptació és el Ple de la Diputació, de conformitat 
amb el que preveuen l’article 33 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, i l’article 9.9 dels Estatuts de XALOC, a proposta formulada pel 
Consell Rector de XALOC.
QUART. De conformitat amb l’article 18.l) dels Estatuts de XALOC, correspon a la 
Gerència de l’organisme autònom col·laborar amb el President en la convocatòria 
i fixació de l’ordre del dia de les sessions del Consell Rector.”
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En virtut de l’anterior, la  Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies, a proposta del Consell Rector de Xaloc, dictamina favorablement i 
eleva al Ple de la Diputació l'adopció de acord següent>:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora 
de les taxes per la prestació de serveis encomanats a XALOC en matèria de 
gestió tributària i recaptació en els termes que s’indiquen:
“Article 6. Tarifes
Les tarifes que s’aplicaran per la prestació dels serveis són les següents:
6.1. Tarifa Primera. Per la gestió tributària i recaptació en voluntària de cadascun 
dels conceptes d’ingrés públic s'aplicaran els següents tipus:
a) Quan una entitat delegant no percebi lliuraments a compte de la recaptació 
voluntària, sobre l’import recaptat s’aplicarà el percentatge corresponent a la 
següent taula en funció del càrrec delegat:
Municipis amb càrrec fins a 6.000.000 € 2,50%

Municipis amb càrrec superior a 6.000.000 € i fins a 9.000.000 € 2,00%

Municipis amb càrrec superior a 9.000.000 € 1,50%
Per a l’aplicació de la taxa, en el primer exercici en el que XALOC presti els 
serveis generals de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic en període 
voluntari, es prendrà com a base de càlcul l’import total dels càrrecs delegats, 
referenciats a l’última liquidació pressupostària practicada pel municipi.
Finalitzat cada exercici, XALOC adequarà la taxa en funció de l’import total dels 
càrrecs líquids efectivament delegats, practicant les regularitzacions que 
procedeixin, sent la taxa així determinada la que serà d’aplicació en el següent 
exercici fins que es procedeixi, a la vegada, a realitzar la corresponent adequació 
anual, actuant així durant els exercicis en què es mantinguin en vigor els acords 
de delegació.
b) Quan una entitat delegant percebi bestretes a compte de la recaptació dels 
ingressos previstos en els padrons delegats a XALOC per al seu cobrament 
voluntari, sobre l’import avançat s’aplicarà el percentatge corresponent a la 
següent taula en funció del càrrec delegat:
Municipis amb càrrec fins a 6.000.000 € 2,90%

Municipis amb càrrec superior a 6.000.000 € i fins a 9.000.000 € 2,40%

Municipis amb càrrec superior a 9.000.000 € 1,90%
c) En ambdós casos, els interessos recaptats, per ajornaments, fraccionaments o 
suspensions, s'abonaran íntegrament a les entitats delegants.

SEGON. Sotmetre a informació pública el present acord i les modificacions 
efectuades en l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de 
serveis encomanats a XALOC en matèria de gestió tributària i recaptació durant 
un termini de trenta (30) dies, mitjançant l’exposició al tauler d’anuncis de 
l’organisme autònom i la inserció al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Les 
modificacions s’entendran aprovades definitivament si en aquest termini no es 
formulen reclamacions ni al·legacions.
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TERCER. Publicar el text íntegre de les modificacions de l’Ordenança fiscal 
reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a XALOC en 
matèria de gestió tributària i recaptació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
una vegada s’hagi produït la seva aprovació definitiva, i inserir-ne una referència 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

QUART. Facultar el president de la Diputació per al desplegament del present 
acord i per a la formalització de la documentació que sigui necessària.”

La diputada senyora Marta Felip comenta que aquest acord suposa en certa 
manera la modificació de la política tarifaria que ha vingut efectuant Xaloc, que era 
cobrar la mateixa tarifa per la gestió recaptaròria que efectua per aquells 
ajuntaments que li deleguin recaptació. Fins ara es cobra de la mateixa manera a 
tots els ajuntaments, independentment del volum de recaptació. Ara i amb la 
finalitat d'incentivar les delegacions per part d'aquells ajuntaments amb més volum 
recaptarori, amb més padrons o amb més impostos a liquidar, s'ha produït una 
modificació d'aquestes tarifes, en el sentit que a més volum de recaptació 
delegada menys tarifa es cobraria. D'aquesta manera s'aprofiten economies 
d'escala, ja que els mitjans humans, materials o tecnològics per efectuar una 
recaptació es poden aprofitar. Així mateix es cobraria una tarifa més reduïda per 
als ajuntaments que deleguin més de sis milions d'euros de recaptació i una tarifa 
encara més reduïda per als ajuntaments que deleguin més de nou milions d'euros 
de recaptació. 

S'APROVA per unanimitat.

8. PLE21/000023/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Xaloc:  Acceptació de la delegació acordada per diversos 
ajuntaments de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació 
de Girona.

La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut diversos acords plenaris 
de delegació, a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de 
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a 
l’empara del que preveuen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases del règim local, i l’article 7 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de 
Municipis Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les 
entitats locals de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció 
i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin 
delegats.

D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de 
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan 
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el de la Comunitat Autònoma. 
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Per això, i en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, la corporació a proposta de la Comissió Informativa 
de Règim Econòmic i Noves Tecnologies, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Acceptar la delegació acordada pel Ple dels Ajuntaments que es 
relacionen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals que s’especifiquen:

Ajuntament     de     Mieres  
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ, EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU 
DE:
- Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus

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

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

Data d’aprovació del plenari: 11 d’octubre de 2011.

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació 
de 22 de setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 28 de 
setembre de 2009

Ajuntament     de     Viladamat  
GESTIÓ,INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU 
DE:
- Taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Data d’aprovació del plenari: 6 d’octubre de 2011.

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació 
de 22 de setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 25 de 
setembre de 2009.

Ajuntament     de     Fornells     de     la     Selva  
- Inspecció de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (IICIO)

Data d’aprovació del plenari: 26 d’octubre de 2011.

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació 
de 23 de gener de 2007 i formalitzada en conveni subscrit en data 9 de febrer de 
2007

Ajuntament     de     Parlavà  
GESTIÓ,INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU 
DE:
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- Taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Data d’aprovació del plenari: 26 d’octubre de 2011.

Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom 
Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb el que s’estableix en el 
Pla de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals vigent.

SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.

9. PLE21/000024/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Xaloc:  Modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per 
l'assistència tècnica en treballs qualificats que els ens locals del territori de 
Girona encomanin a XALOC.

El President presenta la proposta de la Comissió informativa de Règim Econòmic i 
Noves Tecnologies que diu el següent:

“Antecedents
L’article 2 de l’Ordenança reguladora dels preus públics per l’assistència tècnica 
en treballs qualificats que els ens locals del territori de Girona encomanin a Xaloc, 
recull la relació dels diferents serveis que comprèn aquesta assistència.
La creixent demanda d’assistència que al llarg dels anys s’ha anat produint per 
part dels diferents ens locals, ha fet plantejar la possibilitat de lligar el cost 
d’aquests serveis al volum de gestió de tributs dels ens que els sol·liciten per part 
de XALOC. Així l’organisme considera important beneficiar aquells ajuntaments 
que li confiïn la gestió i recaptació voluntària dels impostos municipals (IBI, IAE i 
IVTM), establint que determinats serveis que ofereix l’organisme mitjançant el 
Servei de Formació i Assistència (SAF), siguin gratuïts per als municipis que 
tinguin delegat o deleguin la gestió i recaptació voluntària dels tres impostos 
municipals.

D’altra banda, el Consell Rector, en la seva sessió de 4 d’octubre de 2011, ha 
acordat prestar gratuïtament el servei de redacció de plans de sanejament 
financer als ajuntaments adherits al PAC, en modalitat ASP.
Aquests fets fan necessària la determinació d’uns supòsits de bonificació del preu 
a tenir en compte en l’aplicació d’aquesta ordenança, que actualment, no estan 
contemplats.
En data 31 d’octubre de 2011 la Gerència i la Intervenció de XALOC, han emès 
informe previ, favorable a la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus 
públics per l’assistència tècnica en treballs qualificats que els ens locals del 
territori de Girona encomanin a Xaloc.

Fonaments de Dret
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PRIMER. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim 
local, estableix que l’aprovació de les ordenances locals s’ajustarà al següent 
procediment:
a) Aprovació inicial pel Ple de la corporació.
b) Informació pública i audiència als interessats pel termini màxim de 30 dies per 
la presentació de reclamacions i suggeriments.
c) En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions o suggeriments, 
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins al moment provisional.
SEGON. L’òrgan competent per a la fixació dels preus públics de l’organisme és 
el Consell Rector d’acord amb l’article 9.11 dels Estatuts de XALOC.
TERCER. L’article 47.2 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, estableix 
que les entitats locals podran atribuir als seus organismes autònoms la fixació 
dels preus públics, per ella establerts, corresponents als serveis a càrrec dels 
organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. 
QUART. De conformitat amb l’article 18.l) dels Estatuts de XALOC, correspon a la 
Gerència de l’organisme autònom col·laborar amb el President en la convocatòria 
i fixació de l’ordre del dia de les sessions del Consell Rector.”

En virtut de l’anterior, la  Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves 
Tecnologies, a proposta del Consell Rector de Xaloc, dictamina favorablement i 
eleva al Ple de la Diputació l'adopció de l'acord següent:

PRIMER. Aprovar inicialment les modificacions que s’esmenten de l’Ordenança 
reguladora dels preus públics per l’assistència tècnica en treballs qualificats que 
els ens locals del territori de Girona encomanin a Xaloc de la Diputació de Girona:
Article     1.     Concepte  
1. De conformitat amb l’article 36.1 b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, la Diputació estableix, a través dels seu organisme autònom 
XALOC, com a forma de cooperació municipal, entre altres, la redacció i direcció 
d’estudis que per la seva complexitat requereixin la formació d’un equip de treball 
qualificat.
2. De conformitat amb el que es preveu en l’article 148, en relació amb l’article 41, 
ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquesta Diputació estableix els preus públics 
per la prestació als ajuntaments del servei d’assistència tècnica en treballs 
qualificats portats a terme pel seu organisme autònom XALOC.
3. Aquests preus públics no s’aplicaran en el cas d’actuacions específiques de 
XALOC destinades als ens locals, que ja tinguin establerta una taxa o preu públic 
pels serveis, com la taxa per la prestació als municipis del servei d’assistència de 
Secretaria –  Intervenció, o el preu públic que s’ha de satisfer per l’assistència a 
cursos, seminaris o jornades que organitzi XALOC.
Article     4.     Obligats     al     pagament  .
1. Estan obligats al pagament, els ens locals als quals s’hagi concedit i prestat de 
forma efectiva l’ajuda tècnica sol·licitada. 
2. No obstant el que s’estableix en l’apartat anterior, tindran caràcter gratuït:
La redacció de plans de sanejament sol·licitats per ajuntaments adherit al pla 
d’assistència comptable (PAC, en la seva modalitat ASP.
La prestació de treballs qualificats previstos en aquesta ordenança, per a tots els 
municipis que hagin delegat o deleguin la gestió i recaptació voluntària de l’impost 

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

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques, i l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica.

SEGON. Sotmetre a informació pública el present acord i les modificacions 
efectuades en l’Ordenança reguladora dels preus públics per l’assistència tècnica 
en treballs qualificats que els ens locals del territori de Girona encomanin a Xaloc 
durant un termini de trenta dies, mitjançant l’exposició al tauler d’anuncis de 
l’organisme autònom i la inserció al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Les 
modificacions s’entendran aprovades definitivament si en aquest termini no es 
formulen reclamacions ni al·legacions.

TERCER. Publicar el text íntegre de les modificacions de l’Ordenança reguladora 
dels preus públics per l’assistència tècnica en treballs qualificats que els ens 
locals del territori de Girona encomanin a Xaloc al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, una vegada s’hagi produït la seva aprovació definitiva.”

La diputada senyora Marta Felip comenta que es modifica l'ordenança reguladora 
de les taxes en el sentit que de la mateixa manera que en el punt setè s'han 
modificat tarifes per incentivar les delegacions en recaptació dels ajuntaments 
amb un volum de recaptació més gran, en aquest punt es vol incentivar la 
delegació de recaptació dels  municipis més petits, no baixant tarifes sinó que 
aquells municipis que delegin la gestió recaptatoria tant en voluntària com en 
executiva se'ls ofereix, amb caràcter gratuït, el Servei d'Assistència Jurídica, els 
serveis que comprèn el SAF, Servei d'Assistència i Formació, que també presta 
Xaloc. Per tant es considera adient donar amb caràcter gratuït per als municipis de 
menys de sis milions de volum recaptarori delegat la gratuïtat d'aquests serveis 
del SAF.

S'APROVA per unanimitat

10. PLE21/000025/2011-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Conservatori: Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 
de l'Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona, 3SC 2/2011.

El vicepresident, pd de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac 
Albéniz, mitjançant decret de data 14 d’octubre de 2011, ha ordenat la incoació de 
l’expedient de suplement de crèdit núm. 3SC 2/2011, atès que determinades 
despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i sent insuficient el crèdit 
per atendre-la (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).

D’acord amb l’article 36.1 del Reial Decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del 
pressupost vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin 
reduïbles.

Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, vist el certificat del 
secretari sobre el romanent de tresoreria i la proposta del Consell Rector de 
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l’organisme autònom, la corporació  amb  el  dictamen  previ  de  la  Comissió 
Informativa de Règim Econòmic i Noves Tecnologies, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit (3SC 2/2011) 
finançat amb romanent líquid de tresoreria i majors ingressos recaptats sobre els 
totals previstos en determinats conceptes del pressupost corrent, segons el detall 
que figura a continuació:
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORTPro. Eco.

325 21200 Reparació i manteniment d’edificis 5.100,00 €

325 21300 Reparació i manteniment d’instruments 
musicals 6.500,00 €

325 21600 Reparació I manteniment equips processos 
informació 200,00 €

325 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 600,00 €
325 22100 Energia elèctrica 4.000,00 €
325 22200 Telefòniques 1.600,00 €
325 22201 Postals 2.900,00 €
325 22606 Reunions, conferències i cursos 22.350,00 €
325 22609 Activitats culturals 7.700,00 €
325 22699 Altres despeses diverses 2.750,00 €
325 23300 Indemnitzacions tribunal oposicions 925,00 €

TOTAL 54.625,00 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE DESCRIPCIÓ IMPORT

34208 Públic Premis d’interpretació Musical i 
Composició 985,00 €

34400 Preu públic entrada concerts 2.010,00 €
46200 D’ajuntaments 2.300,00 €
48000 D’entitats sense ànim de lucre 1.300,00 €

87001 Aplicació pel finançament de suplements de 
crèdit 48.030,00 €

TOTAL 54.625,00 €

SEGON. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província.

TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.

CINQUÈ. Publicar, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, 
resumit per capítols, al BOP de Girona i al tauler d’anuncis.

COMISSIÓ     D  ’  ACCIÓ     TERRITORIAL  
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11. PLE21/000045/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; 
Medi Ambient i Territori (014): Aprovació d'un conveni amb el Sr. Joan 
Fàbrega Badia, per a la constitució d'una reserva forestal (CN/2622).

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del passat dia 3 de maig de 2011, 
va resoldre la convocatòria de subvencions de conservació de boscos singulars 
de propietat privada, aprovada el 25 de gener de 2011 i va concedir una 
subvenció, entre altres, al Sr. Joan Fàbrega Badia, per a la creació de reserves 
forestals destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural, 
corresponent a la línia 4) de conservació de boscos singulars de propietat privada.

Tal i com s’indica a les bases específiques reguladores de les subvencions per 
actuacions en matèria forestal, aprovades el 25 de gener de 2011, aquestes 
subvencions venen regulades mitjançant la creació d’un conveni.

Per aquest motiu, la corporació a proposta de la  Comissió Informativa d’Acció 
Territorial per unanimitat ACORDA:

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb el Sr. Joan Fàbrega Badia, 
amb NIF 40243753D, del següent tenor literal:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL SENYOR JOAN FÀBREGA 
BADIA, PROPIETARI DE LA FINCA FONTANILS, QUE INCLOU LA PARCEL·LA 
33 DEL POLÍGON 3 DEL CADASTRE DE FINQUES RÚSTIQUES DEL MUNICIPI 
DE  LA  VALL  D’EN  BAS,  PER  A  LA  CONSTITUCIÓ  D’UNA  RESERVA 
FORESTAL
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Jaume 
Torramadé i Ribas, assistit pel secretari general, en funcions, el Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ...............
El Sr. Joan Fàbrega Badia, amb NIF 40243753D i domicili a Avda. Paluzie 8, Olot, 
CP 17800, propietari de la finca Fontanils.
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
Primer. El Sr. Joan Fàbrega Badia és propietari de la finca Fontanils, que inclou la 
parcel·la 33 del polígon 3 del cadastre de finques rústiques del municipi de La Vall 
d’en Bas, amb una superfície total de 132 hectàrees.
Segon. La finca esmentada té un interès ecològic excepcional pel que fa a la 
constitució i maduresa dels seus boscos i, per tant, la seva conservació és 
d’interès general.
Tercer. Els signants han acordat la constitució d’una reserva forestal destinada a 
conservar el bosc madur deixant-lo a evolució natural.
Quart. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima 
convenient garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que es troba 
en els terrenys esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex 1, durant un 
període de 25 anys. La conservació significa que no es podran fer treballs 
silvícoles preparatoris ni d’aprofitament durant aquest període, cosa que dóna lloc 
a compensació pels drets de la propietat que no podran ser exercits durant aquest 
temps, tenint en compte també que el fet de no fer treballs preparatoris té un 
efecte negatiu sobre la rendibilitat econòmica d’un hipotètic futur aprofitament, pel 
que fa a la qualitat del suro, taxa de creixement dels arbres i eficiència de les tales 
en suro comercial obtingut per hora de treball entre d’altres. 
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Cinquè. La Diputació de Girona va concedir una subvenció de 10.000,00 euros al 
senyor Joan Fàbrega Badia per acord de Junta de Govern de 3 de maig de 2011.
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents
PACTES
Primer. L’objecte del present conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona 
i el senyor Joan Fàbrega Badia és la constitució d’una reserva forestal per un 
període de 25 anys en part de la parcel·la 33 del polígon 3 del cadastre de finques 
rústiques del municipi de La Vall d’en Bas, d’una superfície de 4,5 hectàrees de 
bosc de fageda, la delimitació de la qual es grafia en la cartografia de l’annex 1.
Segon. La Diputació de Girona farà un pagament únic al propietari dels terrenys 
objecte de preservació, per un import de 10.000,00 €, que correspon al valor de la 
fusta en peu, aplicat a les tones corresponents a la producció durant 25 anys de la 
superfície que no serà aprofitada durant aquest període. Caldrà que el propietari 
ho sol·liciti prèviament, un cop signat aquest conveni.
Tercer. El propietari s’obliga a presentar un Instrument d’Ordenació Forestal de la 
finca en un termini de dos mesos des de la data de la signatura del present 
conveni, en el què s’inclogui la present reserva forestal, o bé a presentar el 
document en el període esmentat i tramitar-ne una modificació per a la inclusió de 
la reserva forestal en el període d’un any des de la signatura del present conveni. 
Transcorreguts aquests terminis, si no s’ha presentat davant aquesta Diputació la 
documentació esmentada, quedarà sense efecte l’ajut i resolt el conveni, amb 
obligació del beneficiari de retornar l’ajut rebut més els interessos corresponents.
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada del 
present conveni, el propietari haurà de comunicar-ho a la Diputació, per tal que es 
pugui subrogar el conveni amb el nou propietari. En cas que el nou propietari no 
vulgui subrogar el conveni, aquest quedarà resolt i el beneficiari haurà de retornar 
la part proporcional dels anys que restin per a la fi de la vigència del conveni, més 
els interessos corresponents.
Cinquè. Durant la vigència del conveni, la Diputació de Girona podrà fer el 
seguiment de l’evolució del bosc i proposar mesures de millora o de correcció de 
tendències desfavorables, que hauran de comptar amb l’acord del propietari per a 
ser executades.
Sisè. En cas d’incendi forestal durant la vigència del conveni, ambdues parts 
pactaran els treballs necessaris per a la restauració forestal. Aquests treballs 
podran ser subvencionats per la Diputació de Girona. En cas de desacord, es 
podrà resoldre el conveni amb el retorn, per part del beneficiari de la part 
corresponent als anys que restin per a la fi de la vigència del conveni més els 
interessos corresponents.
Setè. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura, 
fins el 31 de desembre de 2036, sens perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions del mateix.
Vuitè. No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció 
anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les parts signants i 
l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. També s’extingirà 
anticipadament a sol·licitud del propietari, previ retorn per part d’aquest a la 
Diputació de Girona de la part proporcional de l’ajut rebut segons els anys que 
restin de vigència, més els interessos corresponents, més una penalització de 
2.000 euros.
Novè. En finalitzar la vigència d’aquest conveni ambdues parts es consideraran 
lliures. Queda, per tant, automàticament anul·lada la consideració de reserva 
forestal per aquesta zona si no és que de comú acord es fa un nou conveni. El fet 
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que hagi estat considerat reserva forestal durant 25 anys no pot representar cap 
limitació extraordinària a la gestió forestal, un cop finalitzada la vigència del 
present conveni.
Desè. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per 
la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el 
coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, 
modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.
Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de 
verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques 
de mostratge, l’acompliment de la inversió, la qual, des que s’inicia, té la 
consideració de finalista. Així mateix, el control financer d’aquesta subvenció es 
regirà pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en 
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal.
Dotzè. Reintegrament. Es procedirà a reintegrar la subvenció en cas 
d’incompliment dels pactes establerts en aquest conveni i en els supòsits 
previstos en l’art. 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com en 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat.
Olot, El propietari, Joan Fàbrega Badia. Girona Per la Diputació de Girona, El 
president Jaume Torramadé i Ribas El secretari general, en funcions Jordi Batllori 
i Nouvilas”

SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.

12. PLE21/000046/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; 
Medi Ambient i Territori (014): Concessió d'una pròrroga a l'Ajuntament de 
Pardines per la presentació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la 
forest Puig Llangort de Pardines.

La Junta de Govern del dia 22 de juny de 2010, va aprovar l'acord de concessió 
d'una subvenció de 9.139,20  euros a l'Ajuntament de Pardines,  per la  creació 
d'una reserva forestal, dins de la campanya de subvencions per a actuacions en 
matèria forestal, línia 2, i el Ple del dia 21 de setembre de 2010 va aprovar la 
formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de Pardines per a la constitució d’una 
reserva forestal (Exp. CN/2447).

Vist l’escrit de l'Ajuntament de Pardines del passat dia 3 d'octubre de 2011, 
sol·licitant una pròrroga per a la presentació del Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal.

Vist l’informe de l'Enginyer Tècnic Forestal de Medi Ambient i Territori que es 
transcriu tot seguit:
“En  relació a la subvenció concedida a L'AJUNTAMENT  DE PARDINES en la 
junta de govern de 22 de juny de 2010, per valor de 9.139,20 euros, en concepte 
de creació d'una reserva forestal S’INFORMA
Que l'esmentat ajut resta condicionat a la presentació d'un Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal, el període de presentació del qual va ser establert en un any a 
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partir de la signatura del conveni de creació de la reserva forestal, tal i com va ser 
establert en aquest mateix conveni. 
Que el conveni va ser signat per l'Ajuntament de Pardines en data 9 d'octubre de 
2010, i que per tant el període de presentació del document vencia el 9 d'octubre 
de 2011
Que en data 7 d'octubre de 2011 es va rebre, emesa el 4 d'octubre i procedent de 
l'Ajuntament de Pardines, una petició de pròrroga per a l'a presentació del 
document, en què es sol·licita l'ampliació del període fins a data 30 de novembre 
de 2011
Que en aquesta petició s'al·lega que s'ha produït un retard en la redacció del 
document per causes alienes a l'Ajuntament, entre les quals es cita 
l'endarreriment de la concessió de l'ajut per a la redacció d'aquest per part de 
l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya, així com problemes de 
personal causats per la situació econòmica actual. PER TANT
Vist que el retard en la redacció del document s'ha produït en part a causa de 
l'endarreriment dels terminis de concessió de l'ajut per part del Departament 
competent de la Generalitat de Catalunya, i per tant per causes alienes a 
l'Ajuntament de Pardines.
Vist que l'Ajuntament ha procedit a la elaboració del document i aquest es troba 
en la seva fase final de redacció. ES PROPOSA
Considerar  els motius al·legats per l'AJUNTAMENT DE PARDINES, i per tant 
CONCEDIR una  pròrroga en la presentació del Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal de la forest Puig Llangort de Pardines, establint-se com a nou límit 
d'entrega el 30 de novembre de 2011.”

La corporació  a  proposta  de  la  Comissió Informativa  d'Acció Territorial per 
unanimitat acorda:

ÚNIC.ÚNIC.  ConcedirConcedir  unauna  pròrrogapròrroga  aa  l'Ajuntamentl'Ajuntament  dede  PardinesPardines  finsfins  elel  3030  dede  novembrenovembre  
dede  2011,2011,  perper  presentarpresentar  elel  PlaPla  TècnicTècnic  dede  GestióGestió  ii  MilloraMillora  ForestalForestal  dede  lala  forestforest  PuigPuig  
LlangortLlangort  dede  Pardines,Pardines,  lala  qualqual  cosacosa  nono  suposasuposa  modificaciómodificació  dede  capcap  altraaltra  condiciócondició  enen  
lala  tramitaciótramitació  dede  ll’’esmentadaesmentada  subvenció.subvenció.  

13. PLE21/000047/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; 
Xarxa Viària (013): Declaració de la necessitat d'ocupació dels béns i drets 
que figuren en la relació concreta i individualitzada del projecte 
"Condicionament d'un tram de la carretera GI-V-6613, de la C-250 a Bell-lloc" 
i iniciació del procediment expropiatori.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió del dia 21 de setembre de 2010, va 
aprovar inicialment el projecte “Condicionament d'un tram de la carretera GI-V-
6613, de la C-250 a Bell-lloc”  amb un pressupost de 756.875,42 euros (IVA 
inclòs).

Aquest acord d'aprovació inicial determinava que, en el supòsit que durant el 
termini d'exposició pública no es formulessin reclamacions i/o al·legacions, el 
projecte s'entendria definitivament aprovat.

Atès que durant el període d’informació pública no es varen presentar 
al·legacions, en data 9 de desembre de 2010, número de resolució 2824, el 
President de la Diputació de Girona va resoldre el següent:
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(....)
“Primer. Aprovar definitivament el projecte “Condicionament d'un tram de la 
carretera GI-V-6613, de la C-250 a Bell-lloc”  amb un pressupost de 756.875,42 
euros (IVA inclòs).
Segon. En el supòsit que l'execució del projecte comportés la necessitat 
d'ocupació dels bens i drets afectats per les obres per les obres compreses en el 
mateix, l'expedient s'elevarà a acord plenari, de conformitat i en els termes 
previstos legalment.
Tercer. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per el seu 
coneixement i a tots els efectes.”(....)

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va trametre a la Diputació de Girona, en data 
29 de desembre de 2010 i número de registre d'entrada 14995, l'acord de Junta 
de Govern Local en sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2010 on demanen 
a la Diputació de Girona que s'esmenin les anomalies i mancances que consten 
en l'informe de l'enginyer municipal, i s'incorporin les corresponents correccions, al 
projecte de “Condicionament d'un tram de la carretera GI-V-6613, de la C-250 a 
Bell-lloc”.

En la resolució de la presidència núm. 192 de data 26 de gener de 2011, el 
President resolt estimar parcialment les al·legacions formulades per part de 
l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, transcrivint-se la part dispositiva tal com 
segueix:
(...)
“1r. Incorporar al projecte de “Condicionament d'un tram de la carretera GI-V-
6613, de la C-250 a Bell-lloc”  únicament la substitució del tub de drenatge 
transversal de PK 1+180, actualment de DN500, per un DN1200, d'acord amb els 
càlculs aportats en l'addenda redactada”.(...)

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 235-3 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i l’article 17.2 de la Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de carreteres, aquesta aprovació definitiva 
porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació d’aquests 
béns als efectes de l’expropiació forçosa.

Per això, la corporació a proposta de la  Comissió Informativa d’Acció Territorial, 
per unanimitat ACORDA:

PRIMER. Ratificar la resolució presa en data 26 de gener de 2011, número de 
resolució 192, segons la qual s'incorpora al projecte aprovat definitivament la 
substitució del tub de drenatge transversal del PK 1+180, actualment de DN500, 
per un DN1200, d'acord amb els càlculs aportats en l'addenda redactada.

SEGON. Declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets que figuren en la 
relació concreta i individualitzada del projecte de “Condicionament d'un tram de la 
carretera GI-V-6613, de la C-250 a Bell-lloc”  ja que són indispensables per a la 
seva execució. Aquesta declaració INICIA l’expedient expropiatori.
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TERCER. Aprovar la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a 
l’efecte i la descripció de béns i drets afectats necessaris per a l'execució de les 
obres indicades que es descriuen tot seguit: 
Terme municipal: Santa Cristina d'Aro

Titulars Naturale
sa

Polígon Parcel·
la

Sup. 
exprop. 

M2

Sup. 
Ocupació 
Temporal

Sup.
Servitud de 

pas

Inmobiliaria Macoba SA Rústega 5 29 386,14 - -

Ma Rosa Prim 
Poujarniscle

Rústega 6 47 437,27 - -

Ma Rosa Prim 
Poujarniscle

Rústega 5 30 165,24 - -

Ma Rosa Prim 
Poujarniscle

Rústega 5 28 338,34 - -

Horse Club Santa 
Cristina, SL

Rústega 6 45 37,77 - -

Inmobiliaria Macoba SA Rústega 5 25 1.596,52 - --

Marietta Beck Von 
Peccoz

Rústega 6 44 778,02 - -

Consuelo Bosch Prat Rústega 5 31 314,95 139,45 -

Artemio Conbis Ventura
Merce Frigola Teixidor

Rústega 6 43 147,05 - -

Horse Club Santa 
Cristina, SL

Rústega 5 37 253,28 - -

Horse Club Santa 
Cristina, SL

Rústega 6 42 159,14 - -

Enric Gifre Noguera ,SA Rústega 5 21 1.574,70 - -

Rosa Mirabet Intente
Josep Puertolas Mirabet
Rosa Puertolas Mitabet
Jorge Puertolas Mirabet Rústega

6 41 70,77 95,57 9,05

Rosa Mirabet Intente
Josep Puertolas Mirabet
Rosa Puertolas Mitabet
Jorge Puertolas Mirabet

Rústega 5 20 583,14 - -

Agricola Sta Cristina 
d'Aro, SA

Rústega 6 38 1.060,66 464,70 124,89

Juan Vinyas Sabater Rústega 6 34 107,55 128,96 22,08

Juan Vinyas Sabater Rústega 6 29 110,02 96,42 25,36

Titularitat Pública Rústega Polígon Parcel·la Sup. 
exprop. 
M2

Sup. 
Ocupació 
Temporal

Sup.
Servitud 
de pas

Ajuntament de Santa 
Cristina d'Aro

Rústega 6 9011 31,95 - -
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Ajuntament de Santa 
Cristina d'Aro

Rústega 6 9004 21,06 36,71 9,27

Ajuntament de Santa 
Cristina d'Aro

Rústega 5 9002 13,73 - -

Ajuntament de Santa 
Cristina d'Aro

Rústega 6 9020 270,93 491,48 -

Ajuntament de Santa 
Cristina d'Aro

Rústega 6 9005 40,23 34,43 8,20

QUART. Obrir un període d’informació pública durant el termini de 15 dies hàbils 
mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al BOP de Girona i al tauler 
d’anuncis de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, per tal que es puguin rectificar 
els possibles errors que s’estimin comesos en la relació, d’acord amb els articles 
18 i 19.2 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954.

CINQUÈ. Requerir a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro perquè una vegada hagi 
finalitzat el termini esmentat, ens trameti el corresponent certificat d'exposició en 
virtut del que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 
de desembre de 1954.

SISÈ. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats.

SETÈ. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a 
l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

VUITÈ. Traslladar aquest acord a la Secció d’Expropiacions del Servei de 
Contractació, per tal que endegui la tramitació administrativa del procediment 
expropiatori, inclosos els apartats quart, cinquè, sisè i setè del present acord, fins 
a la seva finalització.

NOVÈ. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit 
que s’escaiguin en el procediment d’expropiació, així com, i a l’empara del que 
preveu l’apartat 4 de l’art. 33 de la Llei de Bases de Règim Local, delegar-l’hi les 
atribucions previstes en l’apartat g) i m) de l’esmentada norma, 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 l’obra de “Condicionament d'un tram de la 
carretera GI-V-6613, de la C-250 a Bell-lloc”.

14. PLE21/000048/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; 
Xarxa Viària (013): Declaració de la necessitat d'ocupació dels béns i drets 
que figuren en la relació concreta i individualitzada del projecte de 
"Condicionament d'un tram de la carretera GI-V-6701, de Bordils a Sant Martí 
Vell" i de l'inici de l'expedient expropiatori.

El Ple de la Diputació de Girona en sessió de data 15 de març de 2011 va aprovar 
definitivament el projecte de “Condicionament d'un tram de la carretera GI-V-
6701, de Bordils a Sant Martí Vell”, amb un pressupost de 1.155.540,52 euros 
(IVA inclòs), després d'haver estat sotmès a informació publica al BOP número 27 
de 10 de febrer de 2010 per un termini de 30 dies hàbils.
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De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 17.2 de la Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de carreteres, aquesta aprovació definitiva porta 
aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació d’aquests béns 
als efectes de l’expropiació forçosa.

Per això, la corporació a proposta de la  Comissió Informativa d’Acció Territorial, 
per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets que figuren en la 
relació concreta i individualitzada del projecte de “Condicionament d'un tram de la 
carretera GI-V-6701, de Bordils a Sant Martí Vell”, ja que són indispensables per a 
la seva execució. Aquesta declaració INICIA l’expedient expropiatori.

SEGON. Aprovar la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a 
l’efecte i la descripció dels béns i drets afectats necessaris per a l'execució de les 
obres indicades que es descriuen tot seguit: 

Terme municipal: Sant Martí Vell
Titulars Naturalesa Polígon Parcel·la Sup. 

exprop. 
M2

Sup. 
Ocupació 
Temporal

Sup.
Servitud 
de pas

Carmen 
Darder Esteva

Rústega 2 66 385,00 - -

Miquel 
Casamor Bas

Rústega 2 65 926,00 - -

Miquel 
Casamor Bas

Rústega 2 126 515,00 - -

Miquel 
Casamor Bas

Rústega 2 64 693,00 - -

Pedro Bertran 
Bertran

Rústega 2 62 897,00 118,00 27,00

Hereus de 
Jose Tura 
Visens

Rústega 2 61 1.334,00 - -

Concepcion 
Vila Sastre

Rústega 2 130 2.076,00 - -

Modesta Sais 
Sala

Rústega 2 58 1.933,00 - -

Joaquin Vila 
Sastre

Rústega 2 55 4.312,00 - -

Pedro Tura 
Picart

Rústega 2 54 31,00 - -

En investigació Rústega 3 87 577,00 159,00 -
Ana Feixas 
Puntí
M Dolors 
Feixas Puntí

Rústega 5 10 0,00 667,00 -

Carmen 
Darder Esteva

Rústega 2 56 303,00 - -

Victoria Masso 
Teixidor

Rústega 1 38 483,00 - -
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Miquel 
Casamor Bas

Rústega 1 29 3.147,00 - -

Mario Darder 
Mascaros

Rústega 1 27 325,00 - -

Enrique Darder 
Arbuse

Rústega 1 26 296,00 - -

Miquel 
Casamor Bas

Rústega 1 25 204,00 - -

Titularitat 
pública

Naturalesa Polígon Parcel·la Sup. 
exprop. 
M2

Sup. 
Ocupació 
Temporal

Sup.
Servitud 
de pas

Ajuntament de 
Sant Marí Vell

Rústega 2 9017 13,00 - -

Ajuntament de 
Sant Marí Vell

Rústega 2 9018 16,00 - -

Ajuntament de 
Sant Marí Vell

Rústega 2 9016 278,00 - -

Ajuntament de 
Sant Marí Vell

Rústega 2 9005 229,00 399,00 -

Ajuntament de 
Sant Marí Vell

Rústega 1 9004 20,00 - -

TERCER. Obrir un període d’informació pública durant el termini de 15 dies hàbils 
mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al BOP de Girona i al tauler 
d’anuncis de l'Ajuntament de Sant de Sant Martí Vell, per tal que es puguin 
rectificar els possibles errors que s’estimin comesos en la relació, d’acord amb els 
articles 18 i 19.2 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954.

QUART. Requerir a l'Ajuntament de Sant Martí Vell perquè una vegada hagi 
finalitzat el termini esmentat, ens trameti el corresponent certificat d'exposició en 
virtut del que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 
de desembre de 1954.

CINQUÈ. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats.

SISÈ. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a 
l'Ajuntament de Sant Martí Vell.

SETÈ. Traslladar aquest acord a la Secció d’Expropiacions del Servei de 
Contractació, per tal que endegui la tramitació administrativa del procediment 
expropiatori, inclosos els apartats tercer, quart, cinquè i sisè del present acord, 
fins a la seva finalització.

VUITÈ. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit 
que s’escaiguin en el procediment d’expropiació, així com, i a l’empara del que 
preveu l’apartat 4 de l’art. 33 de la Llei de Bases de Règim Local, delegar-l’hi les 
atribucions previstes a l’apartat g) i m) de l’esmentada norma, 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 l’obra de “Condicionament d'un tram de la 
carretera GI-V-6701, de Bordils a Sant Martí Vell”.
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15. PLE21/000049/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; 
Medi Ambient i Territori (014): Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de 
Riells i Viabrea i l'empresa My Hills SL per reposar un dipòsit d'aigua 
destinat a la intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas (CN/2623).

La Diputació de Girona participa en la construcció i manteniment d'infraestructures 
per a la lluita contra incendis en col·laboració amb el cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya, de forma que les actuacions es planifiquen i es realitzen 
en funció de les necessitats i prioritats indicades per aquests.

My Hills SL és propietària de la finca La Coma, que comprèn la parcel·la núm. 6 
del polígon núm. 1 del cadastre de finques rústiques del municipi de Riells i 
Viabrea, amb el núm. de referència cadastral 17155A001000060000IM, segons el 
plànol que acompanya aquest document, i expressa la seva voluntat a col·laborar 
en les tasques de prevenció d’incendis, com a propietària d’una finca rústica.

L’Ajuntament de Riells i Viabrea, en el marc de les competències atribuïdes per 
l’article 25.2 c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, amb el suport de la Diputació de Girona, i d’acord amb les prioritats 
definides pels bombers de la Generalitat de Catalunya, necessita instal·lar un 
dipòsit d’aigua, destinat a la intervenció en cas d’incendi forestal.

Per tot l'anterior, la la corporació a proposta de la  Comissió Informativa d’Acció 
Territorial per unanimitat ACORDA:

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb l'Ajuntament  de  Riells  i 
Viabrea i l'empresa My Hills SL, del següent tenor literal:
“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA, 
L’AJUNTAMENT  DE  RIELLS  I  VIABREA  I  L’EMPRESA  MY  HILLS  SL  PER 
REPOSAR  UN  DIPÒSIT  D’AIGUA  DESTINAT  A  LA  INTERVENCIÓ  EN  CAS 
D’INCENDI FORESTAL I SERVITUD DE PAS
D’una part, el Sr. Jaume Torramadé i Ribas, president de la Diputació de Girona, 
facultat per a aquest acte per acord del Ple del dia ................, assistit pel Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas, secretari general en funcions de la corporació.
De l’altra, el Sr. Josep Manel Tarrida i Martínez, alcalde de l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea, assistit per la secretària de la corporació, la Sra. Montserrat Bertran i 
Roca. 
I de l’altra, el Sr. Xavier Vila i Salvans, veí de Barcelona, amb el DNI 35070569 P, 
en representació de My Hills SL, amb el  CIF B62300876 i domicili al carrer 
Rosselló, 257, pis 7 porta A de Barcelona. 
MANIFESTEN:
Que My Hills SL és propietària de la finca La Coma, que comprèn la parcel·la 
núm. 6 del polígon núm. 1 del cadastre de finques rústiques del municipi de Riells 
i Viabrea, amb el núm. de referència cadastral 17155A001000060000IM, segons 
el  plànol que acompanya aquest document, i expressa la seva voluntat a 
col·laborar en les tasques de prevenció d’incendis, com a propietària d’una finca 
rústica.
L’Ajuntament de Riells i Viabrea, en el marc de les competències atribuïdes per 
l’article 25.2 c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, amb el suport de la Diputació de Girona, i d’acord amb les prioritats 
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definides pels bombers de la Generalitat de Catalunya, necessita instal·lar un 
dipòsit d’aigua, destinat a la intervenció en cas d’incendi forestal.
Per tot el que s’ha dit, les persones compareixents, en virtut de la representació 
amb la qual actuen,
PACTEN
Primer. La propietària, a l’empara dels article 564.1 i s. i 566.1 i s. de la Llei 
5/2006, de 10 de maig, del Codi civil de Catalunya, autoritza que es constitueixi un 
dret de superfície de l’espai ocupat per un dipòsit d’aigua a la seva finca, on s’ha 
de dur a terme la reposició d’aquest i una servitud de pas a través de la finca, per 
accedir al dipòsit, per tal de realitzar els treballs de vigilància, manteniment i 
reparació que calgui efectuar, a favor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
Segon. L’Ajuntament de Riells i Viabrea s’obliga a respectar les condicions de 
tractament de la vegetació a l’entorn del punt de càrrega que consten a l’annex 
d’aquest document, en un radi de 25 metres al voltant del dipòsit. 
Tercer. La propietària s’obliga a deixar lliure d’instal·lació d’objectes o 
construccions la superfície de 100 metres de radi a l’entorn del dipòsit.
En cas de venda o transmissió de la finca, la propietària farà coneixedora la part 
compradora o adquirent de l’existència d’aquesta càrrega.
Quart. L’Ajuntament de Riells i Viabrea es compromet a posar a disposició de la 
Diputació de Girona l’ús del dret de superfície i servitud per poder executar les 
obres de reparació i/o reposició del dipòsit. 
Cinquè. La Diputació de Girona assumirà tots els costos de reparació del dipòsit i 
el posterior manteniment i ompliment d’aigua d’aquest  mentre el conveni sigui 
vigent.
La Diputació de Girona o, en el seu cas, el contractista d’aquesta, podrà accedir al 
terreny indicat per executar les obres del dipòsit i per a tasques de manteniment, 
neteja, com també per a  aquelles que siguin convenients. Un cop instal·lat, el 
dipòsit passarà a formar part de la infraestructura municipal de lluita contra 
incendis, i serà recepcionat per l’Ajuntament.
Sisè. La constitució d’aquests drets a favor de l’Ajuntament es fa a títol gratuït, i 
en cap cas no donarà lloc a contraprestació econòmica ni de cap altra mena a la 
propietària.
Setè. Aquest conveni serà vigent per un termini de 10 anys. Un cop transcorregut 
aquest termini, es prorrogarà tàcitament per períodes de 5 anys si el propietari o 
l’Ajuntament no comuniquen el contrari, per escrit, 6 mesos abans que  finalitzi 
cada període.
Vuitè. Els litigis que es derivin dels efectes del conveni seran competència de la 
jurisdicció civil, atès que es tracta d’un conveni amb un contingut propi de dret 
civil, i en són competents els tribunals de la jurisdicció esmentada.
Així ho atorguen, fetes les advertències de llei, en especial les que es refereixen a 
l’acompliment del que disposen les normes que regeixen el procediment 
administratiu, la legislació de règim local, els drets urbanístics i l’expropiació 
forçosa.
I, un cop llegit aquest conveni, que s’estén per triplicat, els atorgants el ratifiquen i 
el signen.
Girona, ...Per la Diputació de Girona El president Jaume Torramadé i Ribas. El 
secretari general en funcions Jordi Batllori i Nouvilas Per l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea L’alcalde  Josep Manel Tarrida i Martínez. La  secretària  Montserrat 
Bertran i Roca Barcelona, ..El representant de My Hills, SL Xavier Vila i Salvans”
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SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.

16. PLE21/000050/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; 
Xarxa Viària (013): Aprovació inicial del projecte "Millora de dues corbes a la 
carretera GI-V-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre els pk 
2+540 i el 2+790"

El Servei de Xarxa Viària Local ha redactat el projecte “Millora de dues corbes a la 
carretera GI-V-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre els pk 2+540 i 
el 2+790”, amb un pressupost de 191.051,22 euros.

D’acord amb el que indiquen els articles 15 i següents del Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, 
l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la corporació a proposta de la  Comissió Informativa d’Acció 
Territorial, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte “Millora de dues corbes a la carretera GI-
V-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre els pk 2+540 i el 2+790”, 
amb un pressupost de 191.051,22 euros.

SEGON. Exposar al públic el projecte esmentat durant un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província als 
efectes de poder formular, si escau, reclamacions i/o al·legacions. En el supòsit 
que durant el termini d’exposició pública no es formulin reclamacions i/o 
al·legacions, el projecte s’entendrà definitivament aprovat.

TERCER. Trametre aquest acord i una còpia del projecte per al seu informe a 
l'Ajuntament de Foixà i a l'Ajuntament de Flaçà; i a l'Agència Catalana de l’Aigua 
per a la seva autorització.

QUART. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura 
en l'annex (núm. 4) d'expropiacions del projecte.

17. PLE21/000051/2011-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; 
Xarxa Viària (013): Aprovació inicial del projecte "Condicionament d'un tram 
de la carretera GI-V-6226, de la N-II a Vilaür, per Garrigàs i Arenys 
d'Empordà, amb nou pont sobre el Fluvià".

El Servei de Xarxa Viària Local ha redactat el projecte “Condicionament d'un tram 
de la carretera GI-V-6226, de la N-II a Vilaür, per Garrigàs i Arenys d'Empordà, 
amb nou pont sobre el Fluvià”, amb un pressupost total d'execució per contracte 
de 4.494.394,93 euros (IVA inclòs). Aquest projecte preveu la seva execució en 
dues fases: la primera, que inclou el nou pont, amb un pressupost de 
3.364.006,15 euros i la segona fase amb un pressupost de 1.130.388,78 euros.

D’acord amb el que indiquen els articles 15 i següents del Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, 
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l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la corporació a proposta de la  Comissió Informativa d’Acció 
Territorial, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte “Condicionament d'un tram de la 
carretera GI-V-6226, de la N-II a Vilaür, per Garrigàs i Arenys d'Empordà, amb 
nou pont sobre el Fluvià”, amb un pressupost total de 4.494.394,93 euros dels 
quals la primera fase és de 3.364.006,15 euros i la segona fase 1.130.388,78 
euros (IVA inclòs).

SEGON. Exposar al públic el projecte esmentat durant un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província als 
efectes de poder formular, si escau, reclamacions i/o al·legacions. En el supòsit 
que durant el termini d’exposició pública no es formulin reclamacions i/o 
al·legacions, el projecte s’entendrà definitivament aprovat.

TERCER. Trametre aquest acord i una còpia del projecte per al seu informe a 
l'Ajuntament de Garrigàs; a l'Agència Catalana de l’Aigua per a la seva 
autorització; i per al seu coneixement, al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya.

QUART. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura 
en l'annex (núm. 17) d'expropiacions del projecte.

18. MOCIONS D’URGÈNCIA
No n'hi ha

19. PRECS I PREGUNTES
No n'hi ha

El senyor President aixeca la sessió a dos quarts de sis de la tarda menys cinc 
minuts del contingut de la qual, com a Secretari, CERTIFICO.”
__________________________________________________________________

I perquè consti i als efectes previstos a l’article 3 de l’Ordre del Departament de 
Governació i Administracions Públiques 570/2009, de 10 de desembre, signo el 
present certificat, amb l’excepció prevista a l’article 206 del ROF.

Girona, 12 de desembre de 2011

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general, en funcions
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