
PRE-ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE 19 DE JUNY DE 2012

NÚM.: 30
ÒRGAN: Ple
SESSIÓ: Ordinària
DATA: 19 de juny de 2012
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
Diputats/des que excusen:
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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 15 de maig de 2012
2. Decrets corresponents al mes de maig de 2012
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin
4. Informació de la Presidència
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES.
COMISSIÓ DE RÈGIM ECONÒMIC I NOVES TECNOLOGIES
5. PLE30/000032/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 

Tecno.; Secretaria General (005):  Aprovació creació de diversos fitxers de 
dades de caràcter personal de l'organisme autònom Dipsalut

6. PLE30/000033/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Intervenció (010):  Aprovació inicial de l'expedient de suplement de 
crèdit del Patronat Francesc Eiximenis, PFE-3SC 1/2012

7. PLE30/000034/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Intervenció (010): Supressió de la taxa per a la prestació del servei 
de control del mosquit tigre i derogació de la seva ordenança fiscal 
reguladora

8. PLE30/000040/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Secretaria General (005): Aprovació definitiva de la constitució de 
l'entitat pública empresarial local "Serveis de Millora i Expansió Ramadera i 
Genètica Aplicada" (SEMEGA), junt amb els estatuts que l'han de regir.

9. PLE30/000041/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Serveis generals i Patrimoni (009):  Aprovació de la venda directa a 
la Generalitat de Catalunya de valors mobiliaris propietat de la Diputació de 
Girona.

10. PLE30/000043/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Xaloc:  Acceptació de la delegació i/o revocació acordada per 
diversos ajuntaments de determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona.

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, CULTURAL I D’ACCIÓ SOCIAL
11. PLE30/000025/2012-DCICLCAS; Dictamen Com.Inf.Coop.Local, Cultu. i 

d'Acció Soc.; Biblioteques (019):  Aportacions de la Diputació de Girona al 
Pla de Biblioteques municipals 2012.

COMISSIÓ D’ACCIÓ TERRITORIAL
12. PLE30/000027/2012-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Medi 

Ambient (014):  Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Das per a la 
constitució d'una reserva forestal

13. PLE30/000028/2012-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Medi 
Ambient (014):  Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de La Vall d'en 
Bas per a la constitució d'una reserva forestal

14. PLE30/000029/2012-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Xarxa 
Viària (013):  Aprovació del text del Conveni amb l'Ajuntament de Beuda per 
a la cessió a l'Ajuntament d'una superfície sobrera de la carretera GI-V-
5234, de l'A-26 a Beuda.

15. MOCIONS D’URGÈNCIA
16. 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 15 de maig de 2012
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La corporació ACORDA, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària que 
va tenir lloc el dia 15 de maig de 2012, prèviament tramesa als senyors diputats i a 
les senyores diputades.

2. Decrets corresponents al mes de maig de 2012

S’informa dels decrets corresponents al mes de maig de 2012 numerats del núm. 
824 al núm. 1135 ambdós inclosos.

3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin

No hi ha cap resolució per ratificar i es passa a tractar l’assumpte següent de 
l’ordre del dia.

4. Informació de la Presidència.

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

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ DE RÈGIM ECONÒMIC I NOVES TECNOLOGIES

5. PLE30/000032/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Secretaria General (005):  Aprovació creació de diversos fitxers 
de dades de caràcter personal de l'organisme autònom Dipsalut

Fets
La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms requereixen per a 
l’exercici de les seves funcions i el compliment de les seves obligacions legals, 
tractar dades de caràcter personal de les persones físiques amb les que es 
relacionen, o a les que ofereixen serveis. La creació, modificació o supressió de 
fitxers de dades de les administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, on s’estableix que l’acord de creació, modificació o supressió 
s’ha d’efectuar per mitjà de disposició general publicada posteriorment en diari 
oficial.

La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms disposen de diferents 
fitxers creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de fitxers públics 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Atesos els nous serveis i iniciatives 
de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), 
que deriven de l’establiment de noves línies d’actuació i de nous programes 
d’assistència als municipis de la demarcació, es fa necessari crear dos nous 
fitxers per a la realització de les funcions pròpies d’aquest Organisme.

Fonaments de dret
1.- 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.
2.- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.
3.- Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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4.- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 

Per tot això, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves Tecnologies hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'ACORD següent:

PRIMER. Aprovar la creació de tres fitxers de dades de caràcter personal de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut). La 
denominació i altres referències bàsiques dels fitxers s’especifiquen a l’Annex.

SEGON. El responsable dels fitxers serà l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona (Dipsalut), el qual adoptarà les mesures tècniques, de 
gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la 
seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels drets de les 
persones afectades. Les mesures de seguretat s’apliquen en funció del nivell de 
seguretat de cada fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern d’allò 
que preceptua el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. El 
detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta figuren en el Document de 
Seguretat l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut). 

Annex. FITXERS DE NOVA CREACIÓ
1.- Nom del fitxer: Usuaris     Parcs     Urbans     i     Itineraris     Saludables  
2.- Finalitat i usos: Organització, gestió i enviament d’informació del programa de 
Parcs Urbans i Xarxa d’Itineraris Saludables
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones que participen a les sessions de 
dinamització promogudes per Dipsalut o que utilitzen els Parcs Urbans i les 
Xarxes d’Itineraris Saludables de forma autònoma
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF o document 
substitutori, adreça postal i electrònica, telèfon; lloc i data de naixement, sexe, 
estat civil; lloc de treball
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat
8.- Cessions: No es preveuen
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Unitat responsable: Polítiques i Promoció de la Salut (Dipsalut)
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut)
12.- Nivell de seguretat: Bàsic

1.- Nom del fitxer: Consultes
2.- Finalitat i usos: Atendre les sol·licituds d’informació o consultes adreçades a 
Dipsalut
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones que formulen consultes a Dipsalut
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, 
transmissió electrònica
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, núm. DNI/NIF o 
document substitutori, adreça postal i electrònica, signatura
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7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat
8.- Cessions: No es preveuen
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Unitat responsable: Àrea de gestió econòmica i administrativa (Dipsalut)
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut)
12.- Nivell de seguretat: Bàsic

1.- Nom del fitxer: Videovigilància
2.- Finalitat i usos: Registre d’imatges de les persones que accedeixen a 
instal·lacions de l’organisme, a efectes de control d’accessos i seguretat
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones que accedeixen a instal·lacions de 
l’organisme
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat
5.- Procediment de recollida de dades: Enregistrament d’imatges mitjançant 
videocàmeres
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Imatge
7.- Sistema de tractament: Automatitzat
8.- Cessions: No es preveuen
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Unitat responsable:  Àrea de gestió econòmica i administrativa (Dipsalut)
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut)
12.- Nivell de seguretat: Bàsic

6. PLE30/000033/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement 
de crèdit del Patronat Francesc Eiximenis, PFE-3SC 1/2012

Vist l’acord del Consell Plenari del Patronat Francesc Eiximenis, de 24 d’abril 
d’enguany, el President de la Diputació, mitjançant decret de data 23 maig de 
2012, ha disposat la incoació de l’expedient de suplement de crèdit núm. PFE-
3SC 1/2012, atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a 
l’exercici següent i essent insuficient o no ampliable la consignació pressupostària 
(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’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, el suplement de 
crèdit es finançarà amb romanent líquid de tresoreria.

Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, i vist el certificat del 
Secretari sobre el romanent líquid de tresoreria, la Comissió de Règim Econòmic 
i Noves Tecnologies dictamina favorablement i acorda elevar al Ple de la 
Diputació la següent proposta d’acord:

PRIMER. APROVAR inicialment l’expedient de suplement de crèdit PFE-3SC 
1/2012 del pressupost de despeses del Patronat Francesc Eiximenis, finançat 
amb romanent líquid de tresoreria, segons el detall que figura a continuació: 

PRESSUPOST DE DESPESES
PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT
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Org
. Fun. Eco.

- 334 226.08 Trobada dels centres adscrits 3.300,00
334 230.00 Altres dietes 2.400,00

TOTAL 5.700,00

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE DESCRIPCIÓ IMPORT

87000 Pel finançament de suplements de 
crèdit amb RLT general 5.700,00

TOTAL 5.700,00

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 i al tauler d'anuncis.

7. PLE30/000034/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Intervenció (010):  Supressió de la taxa per a la prestació del 
servei de control del mosquit tigre i derogació de la seva ordenança 
fiscal reguladora

L’article 15 i següents 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, autoritza que 
mitjançant acord plenari les entitats locals puguin imposar i suprimir els seus 
tributs propis i aprovar les seves ordenances fiscals reguladores corresponents.

D’acord amb l’article 10.10 dels Estatuts de l’organisme autònom Dipsalut, 
correspon al Consell Rector proposar l’aprovació de les taxes que, si s’escau, hagi 
de percebre aquest organisme.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de gener de 2012 va adoptar 
l’acord d’aprovació provisional de l’establiment de la taxa. L’anunci sobre 
informació pública de l’expedient va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona número 23, de 2 de febrer de 2012, i l’anunci d’aprovació definitiva es 
va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 56, de 20 de març 
de 2012.

L’informe tècnic del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut, de data 3 
de maig de 2012, aconsella la supressió de la taxa de prestació del servei per 
raons tècniques, atès que hi ha diversos factors que han derivat en el canvi 
d’enfocament del projecte i de la seva estructura de costos. Per això, el Consell 
Rector de Dipsalut, en sessió que va tenir lloc el 15 de maig de 2012, va aprovar 
la supressió de la taxa per a la prestació del servei de control i gestió dels riscos 
derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) i derogar totalment la 
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seva ordenança fiscal reguladora d’acord amb la previsió recollida en la Disposició 
final de l’Ordenança.

Per tot això, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves Tecnologies hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti d’acord següent:

Primer. Suprimir la taxa per a la prestació del servei de control i gestió dels riscos 
derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) i derogar totalment la 
seva Ordenança fiscal reguladora, d’acord amb la previsió recollida en la 
Disposició final de l’Ordenança.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 30 dies 
hàbils mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, en el tauler d’anuncis i en un diari de major difusió, per tal que els 
interessats puguin examinar-lo i formular les reclamacions que considerin adients, 
d’acord amb el que estableix l’article 17 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.

Tercer. Si transcorregut el termini establert en el punt anterior no s’han presentat 
reclamacions, aquest acord esdevindrà definitiu i es publicarà l’anunci 
corresponent de la supressió de la taxa i la derogació definitiva de l’ordenança en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

8. PLE30/000040/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Secretaria General (005):  Aprovació definitiva de la constitució 
de l'entitat pública empresarial local "Serveis de Millora i Expansió 
Ramadera i Genètica Aplicada" (SEMEGA), junt amb els estatuts que 
l'han de regir.

La Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2012, va adoptar 
l'acord d'aprovació inicial de la constitució de l'entitat pública empresarial local 
SERVEIS  DE  MILLORA  I  EXPANSIÓ  RAMADERA  I  GENÈTICA  APLICADA 
(SEMEGA),  per a  la  gestió  del  servei  públic  de caràcter  econòmic  en  l’àmbit 
agrícola i ramader de les comarques gironines, així com els estatuts pels quals 
haurà  de  regir-se.  Igualment, el mateix acord aprovava inicialment la previsió 
global d'ingressos i despeses de l'entitat per a l'exercici 2012. 

L'anterior acord va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, de data 26 de març de 2012, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de data 30 de març, i a la premsa local, en dates 28 i 29 
de març. 

En  el  període  d'exposició  al  públic  no  s'han  presentat  al·legacions  ni 
reclamacions, ni a la constitució de l'entitat pública empresarial ni a la previsió 
d'ingressos i  despeses,  tal  com consta en el  certificat  emès per  la  Secretaria 
General de la Diputació de data 21 de maig de 2012. 

D'acord amb el que es preveu a l’article 201 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), un cop esgotat el 
període d'informació pública, el Ple de la corporació ha de procedir a l'aprovació 
definitiva en el termini de tres mesos, a comptar des de l'acord d'aprovació inicial, 
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i  publicar  íntegrament  el  text  dels  estatuts  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i 
inserir-ne una referència al DOGC. 

Per tal que el nou ens compti amb el seu principal òrgan de govern operatiu des 
del primer moment, resulta adient formalitzar el nomenament del Consell 
d'Administració, d'acord amb la composició que determinen els estatuts que 
s'aproven, que atribueixen al Ple de la Diputació el seu nomenament. A aquests 
efectes, les diferents institucions i sectors han designat els seus representants, a 
petició de la Diputació.

Finalment,  i  com  sigui  que  l'EPE  SEMEGA,  d'acord  amb  el  que  preveu  la 
Disposició Addicional 2a dels estatuts que s'aproven, es subroga en tots els drets 
i  obligacions de la societat anònima SEMEGA respecte el personal de plantilla 
amb contracte en vigor en el moment de la successió, es considera adient de 
relacionar totes les persones que conformen la plantilla, amb indicació de la seva 
categoria laboral, tipus de contracte i data d'antiguitat que es reconeix. 

Han emès informe favorable la Secretaria General i la Intervenció de fons.

D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i 
Noves Tecnologies hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord 
següent:

Primer. Aprovar definitivament la constitució de l'entitat pública empresarial local 
SERVEIS  DE  MILLORA  I  EXPANSIÓ  RAMADERA  I  GENÈTICA  APLICADA 
(SEMEGA),  per a  la  gestió  del  servei  públic  de caràcter  econòmic  en  l’àmbit 
agrícola i ramader de les comarques gironines, així com els Estatuts pels quals es 
regirà, d'acord amb el text aprovat  per acord plenari de 20 de març de 2012.  

Segon. Aprovar definitivament la previsió global d'ingressos i despeses de l'entitat 
pública  empresarial  local  SERVEIS DE MILLORA I  EXPANSIÓ RAMADERA I 
GENÈTICA APLICADA (SEMEGA) per a l'exercici 2012, per un import d'un milió 
tres-cents  set  mil  nou-cents  vuitanta-un  euros  amb  vint-i-nou  cèntims 
(1.307.981,29 €), d'acord amb el detall expressat en l'acord plenari de 20 de març 
de 2012, i  traspassar els actius i  els passius de la comptabilitat  de la societat 
anònima a la de la nova entitat pública empresarial.

Tercer.  Fer públics els presents acords i  el  text  íntegre dels estatuts de l'EPE 
SEMEGA al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i inserir-ne una referència al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quart. Instar la inscripció de l'EPE SEMEGA a la secció corresponent del Registre 
d'Entitats Locals de Catalunya. 

Cinquè.  Nomenar els membres del Consell d'Administració de l'EPE SEMEGA, 
que estarà integrat per les següents persones: 

Miquel Calm i Puig, diputat
Josep Blanch i Dalmau, diputat
Josep Sala i Leal, diputat
Estanis Puig i Artigas, diputat
Ma Teresa Ferrés i Àvila, diputada
Roger Torrent i Ramió, diputat
Josep Ma Montfort i Bolívar, en representació de l'IRTA
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Miquel  Molins i Elizalde, en representació del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Jordi  Aurich i Taberner, en representació del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Jordi Riembau i Vila, en representació del sector ramader
Marc Xifra i Sala, en representació del sector ramader
Moisès Nogué i Ribas, en representació del sector ramader

Sisè. L'EPE SEMEGA es subroga en els drets i obligacions de la societat anònima 
SEMEGA respecte els treballadors que es relacionen a continuació, als quals se'ls 
reconeix la categoria i antiguitat que s'indiquen, als efectes del que preveu l'article 
44 de l'Estatut dels Treballadors: 

Cognoms i Nom DNI Categoria laboral Tipus de 
contracte 

Antiguitat 
reconeguda

Alsina i Marquès, Concepció 40514179R Oficial Administrativa Indefinit 01/02/1986

de Pablo i Blanco, Ma Luisa 40299822G Aux. Administrativa Indefinit 01/05/1983

Boadas i Gruart, Domènec 77894156X Oficial laboratori Indefinit 01/03/1975

Fort i Quer, Josep 40271769B Oficial laboratori Indefinit 01/01/1973

Ylla i Heras, Josep 40288364T Controlador Indefinit 01/06/1982

Davesa i Calmo, Sergi 78001689H Controlador Indefinit 18/02/1986

Serrat i Pujals, Lluís 40601258W Controlador Indefinit 01/03/1986

Rufí i Pagès, Jordi 40291404G Veterinari Indefinit 01/04/1984

Fumas i Monich, Miquel 46109279Y Aux. Granja Indefinit 01/03/1988

De Llobet i Jorba, Ramon 35032012E Controlador Indefinit 23/01/1995

Falgarona i Sala, Àngel 77916961E Controlador Indefinit 01/04/1996

Pont i Zamora, F. Xavier 40338971F Controlador Indefinit 01/10/1999

Boïgues i Codina, Joaquim 79302856Y Controlador Indefinit 07/10/2002

Vilaseca i Lluch, Ignasi 37283838X Aux. Granja Indefinit 10/11/2004

Andreu i Bagué, Jordi 40511675G Aux. Granja Indefinit 16/12/2004

Iglesias i Hidalgo, Cristina 39907282M Veterinària Indefinit 21/02/2005

Vilar i Planas, Carme 77889287V Aux. Administrativa Indefinit 01/12/1972

Jiménez i Pons, Clara 40364037A Aux. Administrativa Relleu
Data fi:4/02/2013

07/07/2009

Pons i Lladó, Elisabet 77998909K Netejadora Indefinit 02/11/2010

Lazarte i Coca, Limbert Y0901985P Aux. Granja Indefinit 05/01/2011

Iglesias i Salip, Jordi 40290996X Adjunt Gerència Obra o servei 
determinat

Data fi: fi de servei

05/10/2011

Setè. Facultar àmpliament i expressament el President de la Diputació de Girona 
per a l'adopció de totes les resolucions i la subscripció de tots els documents que 
resultin necessaris per a la formalització i l'execució dels presents acords.

9. PLE30/000041/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Serveis generals i Patrimoni (009): Aprovació de la venda 
directa a la Generalitat de Catalunya de valors mobiliaris propietat de la 
Diputació de Girona.
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La Diputació de Girona és titular de 37.140 accions de la societat mercantil Túnel 
del Cadí, SAC, subscrites en diverses operacions aprovades per la corporació els 
anys 1984,  1990,  1992,  1993 i  1994.  A aquests valors mobiliaris correspon la 
qualificació de béns patrimonials, ja que no estan afectats a l'ús o servei públic.
La  Generalitat de Catalunya, accionista  majoritari de l'esmentada empresa, ha 
manifestat la voluntat d'adquirir les accions de la Diputació de Girona, així com les 
de la resta de socis de la companyia, amb la finalitat de fusionar Túnel del Cadí, 
SAC  amb l'empresa TABASA, Infraestructures  i  Serveis  de  Mobilitat,  SA,  i 
posteriorment treure a licitació pública la  majoria de les accions de la societat 
resultant  a  un  soci  privat,  tot això en compliment d'un acord del Govern de 
Catalunya adoptat amb l'objectiu de reduir el deute de la Generalitat, simplificant i 
reduint estructures.

La venda de valors mobiliaris requereix, com la de tot bé patrimonial, la valoració 
pericial que n'acrediti l'apreuament. Aquest tràmit ha estat oportunament complert 
mitjançant l'informe emès per la Intervenció de fons, en el que es determina un 
valor de 6'95 € per acció, obtingut en base a criteris de valor comptable.

La forma habitual de procedir a la venda de béns patrimonials és la subhasta 
pública, regida per les normes de contractació aplicables a les corporacions 
locals, segons disposa l'article 209.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. No obstant això, aquest mateix precepte permet que no s'obri 
subhasta en supòsits excepcionals de venda de béns mobles, i els valors 
mobiliaris ho són. En el mateix sentit s'expressen els articles 42 i 43 del 
Reglament de Patrimoni (Decret 336/1988, de 17 d'octubre). En el present 
supòsit, s'ha de considerar que concorren les circumstàncies d'excepcionalitat 
suficients per justificar la venda directa, en atenció als següents fets:

• L'empresa TUNEL DEL CADÍ, SAC, és la societat concessionària 
d'aquesta insfraestructura viària, i segons les dades que s'han pogut 
consultar de la informació existent al web corporatiu, té un capital social 
subscrit de 105.503.730 €  a 31 de desembre de 2010, representat per 
17.583.955 accions, de 6 € de valor nominal cadascuna. La Diputació de 
Girona disposa de 37.140 accions, que suposen  el 0'21 %. L'accionista 
majoritari és la Generalitat, directament amb un 13'31% i a través de 
Gestió d'Infrastructures SAU (GISA) amb un altre 39,07%. El següent 
accionista per ordre d'importància és Autopistas Concesionaria Española 
(Acesa), que té un 37,19%.

• L'operació iniciada per la Generalitat, en compliment d'un acord del 
Govern, ha consistit en arribar a un acord amb el segon accionista, Acesa, 
per a la compra de les seves accions, i fer extensibles les mateixes 
condicions a la resta de socis de la companyia. La Direcció General de 
Patrimoni  ha facilitat un resum de l'informe de valoració encarregat a 
l'empresa Price Waterhouse Coopers (PWC), en el que es conclou que el 
valor de mercat es pot establir en un rang entre 5'94 i 6'2 euros per acció, 
al que s'hi pot afegir un valor de reposició de l'obra viva, que dóna com a 
resultat un valor de mercat fixat en un rang entre 6'71 i 7'18 € per acció. El 
preu de l'oferta d'adquisició que ha comunicat la DG de Patrimoni, segons 
l'acord establert amb Acesa, és de 6,95309 euros per acció, que suposen 
per la Diputació de Girona un import de 258.237,76 €. 

• La Diputació té la capacitat d'acceptar o de rebutjar l'oferta d'adquisició, 
com tot titular d'accions o propietari d'un bé moble. Malgrat això, la posició 
minoritària que la Diputació té a la Societat no permet gaire marge per 
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oposar-se a l'oferta d'adquisició. Una oposició a la venda es podria basar o 
en considerar el preu insuficient o en tenir la voluntat de mantenir en vida 
la societat i seguir exercint els drets que corresponen als accionistes. Pel 
que fa al preu ofert, fixat a partir de la valoració de les accions efectuada 
per la consultora PWC per encàrrec de la Generalitat, cal tenir en compte 
que l'acord entre els dos principals accionistes de la Societat ha seguit els 
canals adequats  segons  la  legislació  mercantil,  que  els  faculta  per  a 
adquirir  accions  de la  pròpia  societat,  i  que  compta amb el  suport  del 
89'57% de l'accionariat. Pel que fa als drets com a accionista, enumerats 
per  l'article  93  del  RDLeg  1/2010,  de  2  de  juliol  (participació  en  el 
repartiment de guanys, subscripció preferent de noves accions, assistir i 
votar en les Juntes Generals, dret d'informació) cal tenir en compte que 
Túnel del Cadí mai no ha repartit dividends, i que la capacitat d'influència 
de la Diputació de Girona en la presa de decisions és molt minsa atès el 
petit  percentatge del  capital  de què es disposa.  En qualsevol  cas,  una 
negativa de la Diputació a la venda de les seves accions a Túnel del Cadí, 
SAC,  comportaria  probablement  un  procés  d'amortització  d'accions, 
fórmula de reducció del capital social prevista als articles 317, 318 i 338 a 
342 de la Llei de societats de capital (RDLeg 1/2010, de 2 de juliol), que 
també es deriva a les decisions adoptades per majoria en Junta General; 
és a dir, s'arribaria al mateix resultat de l'adquisició d'accions per part de 
l'accionista majoritari, però en un procés força més llarg. 

• L'alienació d'uns valors mobiliaris com els de referència, que mai no han 
donat cap rendiment, produirà uns ingressos extra per la Diputació, que 
s'ha de considerar positivament des d'una òptica de gestió pressupostària.

D'acord amb el que preveu l’article 40.1,d  del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, de 17 d’octubre de 1988, s'ha  sol·licitat  l'informe del Departament 
d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que ha de ser previ a 
l'efectivitat de l'alienació.

La competència per acordar l'alienació dels valors mobiliaris de referència  és la 
presidència de la Diputació, d’acord amb el que preveu la Disposició Addicional 2a 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès  que l’import de l’alienació 
(258.237,76  €  segons  l'oferta  d'adquisició  de  la  Generalitat  de  Catalunya)  és 
inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat per al present 
exercici 2012, que és de 94.909.093,00 euros, d'acord amb l'informe emès per la 
Intervenció de fons. No obstant això, el Ple de la Corporació pot adoptar un acord 
vàlid si compta amb la presència i el vot favorable del titular de la presidència, 
d'acord amb la teoria de la convalidació dels actes administratius.

Han emès informe el Cap del Servei de serveis generals i patrimoni de la 
Secretaria General i la Intervenció de fons.

D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Règim Econòmic i 
Noves Tecnologies hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord 
següent:

Primer. Aprovar la venda directa a la Generalitat de Catalunya, per  un preu de 
DOS CENTS CINQUANTA-VUIT MIL DOS CENTS TRENTA-SET EUROS I 
SETANTA-SIS CÈNTIMS (258.237,76 €),  dels  valors  mobiliaris  propietat  de la 
Diputació de Girona que s'identifiquen a continuació:
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37.140 accions de la societat mercantil Túnel del Cadí, SAC 

Segon. Condicionar l'efectivitat de la venda esmentada al punt anterior a l'informe 
favorable del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya.

Tercer. Facultar  àmpliament  i  expressament  el  President  de  la  Diputació  de 
Girona per a l'adopció de totes les resolucions i la formalització i signatura de tots 
els  documents  públics  i  privats  que  resultin  necessaris  per  a  l'execució  dels 
presents acords.

10. PLE30/000043/2012-DCIRENT; Dictamen Com. Inf. Règim Econ. i Noves 
Tecno.; Xaloc: Acceptació de la delegació i/o revocació 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. 

Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, es proposa al Ple de la Diputació que adopti l’acord 
següent: 

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   SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES  

RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
Quotes urbanístiques de la morositat existent front la Junta de Compensació de la 
UA7 de Saus.

Data del plenari: 29 de març de 2012
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L'esmentada delegació suposa l'ampliació de l'acceptada pel Ple de la Diputació 
de 22 de desembre de 2009  i formalitzada en el conveni signat el 19 de gener de 
2010.

Ajuntament     de     CAMPLLONG  

RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
Quotes urbanístiques

Data del plenari: 31 de maig de 2012

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.

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.

Així mateix, l'exercici de les facultats delegades s'ajustaran als procediments i 
tràmits relatius a  la gestió tributària que s'estableix al text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals i a la Llei general tributària, així com a l'Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació de XALOC.

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.

11. PLE30/000025/2012-DCICLCAS; Dictamen Com.Inf.Coop.Local, Cultu. i 
d'Acció Soc.; Biblioteques (019): Aportacions de la Diputació de Girona 
al Pla de Biblioteques municipals 2012.

La Diputació de Girona es va adherir a l’any 1994 al Pla de Biblioteques i participa 
en la construcció i/o adequació de noves biblioteques amb l’aportació mínima del 
vint-i-cinc per cent del cost dels projectes.

En l’informe de la cap del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, de 
data 31 de maig de 2012, es fa esment que en la partida del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2012 hi ha una disponibilitat pressupostària suficient per 
dur a terme les actuacions que es proposen.

Vistos els informes del centre gestor de Biblioteques, de la Secretaria General i 
d’Intervenció; la Comissió Informativa de Cooperació Local, Cultural i d’Acció 
Social hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar el quadre de finançament de les aportacions de la Diputació de 
Girona al Pla de Biblioteques Municipals 2012, de la manera següent:

Ajuntament / 
Biblioteca

Número 
d’expedient

NIF Pressupost 
total 

(€)

Aportació de la 
Diputació de 

Girona 2012 (€)

Girona-Marfà CB/4 P1708500B 374.332,50 74.777,50
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La Bisbal 
d'Empordà

CB/5 P1702500H 606.375,00 101.062,50 

Porqueres CB/6 P1714600B 307.875,00 66.394,00 

Sant Gregori CB/7 P1717300F 219.375,00 57.766,00 

Total aportació 2012: 300.000,00 

Les aportacions s’entenen fixades a compte del 25% del pressupost de la 
construcció o d’adequació de la biblioteca (prenent com a base els metres 
quadrats de superfície útils, segons el projecte executiu aprovat o el programa 
funcional), en els termes pactats amb anterioritat amb els ajuntaments.

Segon. Aprovar la despesa d’import total, TRES-CENTS MIL EUROS 
(300.000,00 €) amb càrrec a la partida 231/332/76200 del pressupost corporatiu 
de 2012.

Tercer. Establir que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de la vigent ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, a la justificació de l’objecte de la subvenció. La subvenció es lliurarà 
proporcionalment a l’import justificat de la inversió efectuada. De conformitat amb 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, els ajuntaments 
beneficiaris hauran de presentar, al registre general de la Diputació de Girona:
a) El compte justificatiu segons el model normalitzat que es troba a la web de la 
Diputació de Girona.
b) Factures o certificacions d’obra originals o fotocòpies compulsades 
incorporades a la relació del compte justificatiu.
c) Fotografia de la col·locació d’un cartell anunciador de les obres on consti la 
cooperació econòmica de la Diputació de Girona, les especificacions del qual es 
localitzen a la web www.ddgi.cat. El cartell romandrà col·locat durant el temps de 
vigència de les obres de construcció o adequació.

Quart. Fixar com a data límit de justificació de la subvenció concedida el 30 de 
novembre de 2013. 

Cinquè. Atribuir la condició d’òrgan gestor d’aquesta línia de subvenció al centre 
gestor de Biblioteques d’aquesta Diputació.

Sisè. Per a l’efectivitat de la subvenció cal que l’ajuntament beneficiari accepti, 
sense reserves, la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit. A 
aquests efectes, la signatura del justificant de recepció de la comunicació de 
concessió de la subvenció és suficient, sempre que la corporació municipal 
beneficiària no al·legui res en contra en el termini d’un mes.

Setè. Condicionar la concessió de l’ajut a l’obligació, per part del beneficiari, de fer 
constar de forma explícita el finançament de la Diputació de Girona en tot acte o 
documentació que es generi com a resultat de la subvenció rebuda i a l’informe 
final favorable del servei de biblioteques de la Diputació de Girona. També es 
col·locarà un cartell anunciador de les obres on consti la participació econòmica 
de la Diputació de Girona. L’incompliment d’aquest punt podrà donar lloc a la 
revocació de l’ajut concedit. 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 14

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


Vuitè. En els actes d’obertura i inaugurals hi serà convidat un representant de la 
Diputació de Girona, designat pel seu president o per part de l’òrgan corporatiu 
que sigui competent que constarà a les invitacions a l’acte. Així mateix, en tot acte 
de publicitat i de difusió en general, caldrà fer esment del patrocini de la Diputació 
de Girona com a membre col·laborador en el finançament de l’actuació.
Els ajuntaments s’hauran de coordinar amb la Diputació de Girona, en una reunió 
prèvia en la qual es tractaran les actuacions de caràcter protocol·lari, així com el 
dia, lloc i hora de l’acte inaugural.
L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials 
que, en relació al total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de 
percebre; amb la reserva del dret a favor de la Diputació de Girona de poder exigir 
el reintegrament de les quantitats que, en relació a la pròpia aportació, 
s’haguessin pogut satisfer.

Novè. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona per a la 
signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l’execució o 
desenvolupament del present acord.

Desè. Notificar el present acord als ajuntaments beneficiaris que consten en el 
punt primer d’aquest acord.

Onzè. Traslladar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i a la Intervenció i el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 
per al seu coneixement i efectes.

COMISSIÓ D’ACCIÓ TERRITORIAL

12. PLE30/000027/2012-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Medi 
Ambient (014):  Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Das per a 
la constitució d'una reserva forestal

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del passat dia 15 de maig de 2012, 
va resoldre la convocatòria de subvencions de suport als ajuntaments per a la 
gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, aprovada el 24 
de gener de 2012 i va concedir una subvenció, entre altres, a l’Ajuntament de 
Das, per a la creació de reserves forestals destinades a la conservació de boscos 
singulars d’espècies no exòtiques i amb un pendent de menys del 60% que es 
deixin a evolució natural durant un període de 25 anys, corresponent al concepte 
a) II de la línia 2) de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible.

Tal i con s’indica a les bases específiques reguladores de les subvencions per 
actuacions en matèria forestal, aprovades el 24 de gener de 2012, aquestes 
subvencions venen regulades mitjançant la creació d’un conveni.

D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa d’Acció Territorial proposa 
al Ple, l’adopció de l'acord següent:

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de Das, del 
següent tenor literal:
“CONVENI  ENTRE LA  DIPUTACIÓ DE GIRONA I  L’AJUNTAMENT  DE DAS, 
PROPIETARI  DE  LA  FOREST  MUNTANYA  DE  DAS,  QUE  INCLOU  LA 
PARCEL·LA 105 DEL POLÍGON 4 DEL CADASTRE DE FINQUES RÚSTIQUES 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 15

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


DEL  MUNICIPI  DE  DAS,  PER  A  LA  CONSTITUCIÓ  D’UNA  RESERVA 
FORESTAL
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
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 ..............
AJUNTAMENT DE DAS, representat pel seu alcalde, el Sr. Pere Arderiu i Arraut, 
assistit pel  secretari  interventor  de la corporació, el  Sr.  Joan Baptista Perera i 
Suriñach, amb el CIF P1706600B, i domicili al carrer Rossend Arús, 3  de Das, 
17538, propietari de la finca Muntanya de Das.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. L’Ajuntament de Das és propietari de la forest Muntanya de Das (CUP 14), amb 
una superfície total de 545,42 ha,  que inclou la parcel·la 105  del polígon 4  del 
cadastre de finques rústiques del municipi de Das, corresponent als rodals 6a, 6b i 
6c de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la forest.
2. La forest esmentada, Muntanya de Das, conté zones amb un interès ecològic 
excepcional pel que fa a la constitució i maduresa dels seus boscos i, per tant, la 
conservació d’aquesta és d’interès general.
3. Els signants han acordat que es constitueixi una reserva forestal destinada a 
conservar el bosc madur deixant-lo a evolució natural.
4. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima 
convenient garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que és 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 ha de donar 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 
quant a la qualitat de la fusta, la taxa de creixement dels arbres i l’eficiència de les 
tales en fusta comercial obtinguda per hora de treball, entre d’altres.
PACTES 
Primer. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Das és la constitució d’una reserva forestal per un període de 25 
anys en una part de la parcel·la 105  del polígon 4  del cadastre de finques 
rústiques del municipi de Das, d’una superfície de 7,49 ha de bosc de pi negre, 
corresponent al  rodal  6a i  part  dels  rodals  6b i  6c  de l’instrument d’ordenació 
forestal (IOF) vigent per a la forest, 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 9.440,00 €, 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 tramitar una modificació de l’instrument d’ordenació 
forestal (IOF) per incorporar-hi el concepte de reserva forestal pel període de 25 
anys; el termini per modificar l’IOF és d’un any a partir de la signatura d’aquest 
conveni. Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat davant aquesta 
Diputació la documentació que certifiqui la modificació de l’IOF, quedarà sense 
efecte l’ajut i resolt el conveni, amb l’obligació del beneficiari de retornar l’ajut 
rebut més els interessos corresponents. Aquesta modificació no serà necessària 
en el cas que l’IOF ja prevegi la destinació a evolució natural com a reserva 
forestal del rodal objecte del conveni.

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 16

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


Quart. En cas de venda de la forest durant el període de 25 anys de durada 
d’aquest 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 l'import  de  la  compensació  satisfeta,  més  una  penalització  de  5.000 
euros.
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 i de 
la unitat de la Generalitat de Catalunya responsable en aquell moment de la 
gestió o del seguiment de les forests declarades d’utilitat pública.
Sisè. En cas d’incendi forestal o un altre tipus de flagell 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 compensació satisfeta més els interessos corresponents.
Setè. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signa fins al 
31 de desembre de 2037, sens perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació del que s’hi estableix.
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 institucions 
signants i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. També 
s’extingirà anticipadament a sol·licitud del propietari, amb el retorn previ per part 
d'aquest  a la Diputació de Girona del  muntant  de  la  compensació, més els 
interessos corresponents, més una penalització de 5.000 €.
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 a aquesta zona fora del cas que de comú acord es formalitzi, com és 
desitjable, un nou conveni o acord de custòdia amb la mateixa finalitat.
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. 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. 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. Girona, .............. Per la Diputació de Girona El president Jaume 
Torramadé i Ribas El secretari general, en funcions Jordi Batllori i Nouvilas Das, 
........ Per l’Ajuntament de Das  L’alcalde Pere  Arderiu  i  Arraut  El secretari 
interventor Joan Baptista Perera i Suriñach”

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.
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13. PLE30/000028/2012-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; Medi 
Ambient (014):  Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de La Vall 
d'en Bas per a la constitució d'una reserva forestal

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del passat dia 15 de maig de 2012, 
va resoldre la convocatòria de subvencions de suport als ajuntaments per a la 
gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, aprovada el 24 
de gener de 2012 i va concedir una subvenció, entre altres, a l’Ajuntament de La 
Vall d'en Bas, per a la creació de reserves forestals destinades a la conservació 
de boscos singulars d’espècies no exòtiques i amb un pendent de menys del 60% 
que es deixin a evolució natural durant un període de 25 anys, corresponent al 
concepte a) II de la línia 2) de suport als ajuntaments per a la gestió forestal 
sostenible.

Tal i con s’indica a les bases específiques reguladores de les subvencions per 
actuacions en matèria forestal, aprovades el 24 de gener de 2012, aquestes 
subvencions venen regulades mitjançant la creació d’un conveni.

D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa d’Acció Territorial proposa 
al Ple, l’adopció de l'acord següent:

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de La Vall d'en 
Bas, del següent tenor literal:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE LA VALL 
D'EN BAS,  PROPIETARI  DE LA FOREST SOLELL I  BAC,  QUE INCLOU LA 
PARCEL·LA 3 DEL POLÍGON 1 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
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 ..................
AJUNTAMENT DE LA VALL D'EN BAS, representat pel seu alcalde, el Sr. Miquel 
Calm i Puig, assistit per la secretària habilitada  de la corporació, la Sra. Núria 
Camps i Mas, amb el CIF P1701700E, i domicili al carrer Sant Esteve, 3 de Sant 
Esteve d'en Bas, 17176, propietari de la finca Solell i Bac
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. L’Ajuntament de La Vall d'en Bas és propietari de la forest Solell i Bac (CUP 5), 
amb una superfície total de 157,79 ha, que inclou la parcel·la 3 del polígon 1 del 
cadastre de finques rústiques del municipi de La Vall d'en Bas, corresponent a 
part dels rodals 1 i 14 de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la 
forest.
2. La forest esmentada, Solell  i  Bac, conté zones amb un interès ecològic 
excepcional pel que fa a la constitució i maduresa dels seus boscos i, per tant, la 
conservació d’aquesta és d’interès general.
3. Els signants han acordat que es constitueixi una reserva forestal destinada a 
conservar el bosc madur deixant-lo a evolució natural.
4. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima 
convenient garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que és 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 
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preparatoris ni d’aprofitament durant aquest període, cosa que ha de donar 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 
quant a la qualitat de la fusta, la taxa de creixement dels arbres i l’eficiència de les 
tales en fusta comercial obtinguda per hora de treball, entre d’altres.
PACTES 
Primer. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de La Vall d'en Bas  és la constitució d’una reserva forestal per un 
període de 25 anys en una part de la parcel·la 3  del polígon 1  del cadastre de 
finques rústiques del municipi de La Vall d'en Bas, d’una superfície de 7,77 ha de 
bosc de faig i part de bosc mixt de caducifolis, corresponent a part dels rodals 1 i 
14 de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la forest, 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 15.000,00 €, 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 tramitar una modificació de l’instrument d’ordenació 
forestal (IOF) per incorporar-hi el concepte de reserva forestal pel període de 25 
anys; el termini per modificar l’IOF és d’un any a partir de la signatura d’aquest 
conveni. Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat davant aquesta 
Diputació la documentació que certifiqui la modificació de l’IOF, quedarà sense 
efecte l’ajut i resolt el conveni, amb l’obligació del beneficiari de retornar l’ajut 
rebut més els interessos corresponents. Aquesta modificació no serà necessària 
en el cas que l’IOF ja prevegi la destinació a evolució natural com a reserva 
forestal del rodal objecte del conveni.
Quart. En cas de venda de la forest durant el període de 25 anys de durada 
d’aquest 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 l'import  de  la  compensació  satisfeta,  més  una  penalització  de  5.000 
euros.
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 i de 
la unitat de la Generalitat de Catalunya responsable en aquell moment de la 
gestió o del seguiment de les forests declarades d’utilitat pública.
Sisè. En cas d’incendi forestal o un altre tipus de flagell 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 compensació satisfeta més els interessos corresponents.
Setè. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signa fins al 
31 de desembre de 2037, sens perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació del que s’hi estableix.
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 institucions 
signants i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. També 
s’extingirà anticipadament a sol·licitud del propietari, amb el retorn previ per part 
d'aquest  a la Diputació de Girona del  muntant  de  la  compensació, més els 
interessos corresponents, més una penalització de 5.000 €.
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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 a aquesta zona fora del cas que de comú acord es formalitzi, com és 
desitjable, un nou conveni o acord de custòdia amb la mateixa finalitat.
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. 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. 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. Girona, ............ Per la Diputació de Girona El president Jaume 
Torramadé i Ribas El secretari general, en funcions Jordi Batllori i Nouvilas La Vall 
d'en Bas, ............. Per l’Ajuntament de La Vall d'en Bas L’alcalde Miquel Calm i 
Puig La secretària habilitada Núria Camps i Mas”

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.

14. PLE30/000029/2012-DCIAT; Dictamen Com. Infor. d'Acció Territorial; 
Xarxa Viària (013): Aprovació del text del Conveni amb l'Ajuntament de 
Beuda per a la cessió a l'Ajuntament d'una superfície sobrera de la 
carretera GI-V-5234, de l'A-26 a Beuda.

L'Ajuntament de Beuda, en data 6 d'abril de 2012, ha sol·licitat el traspàs de 
titularitat a favor d'aquest Ajuntament d'un tram de la carretera GI-V-5234, 
entenent que aquest tram de carretera queda integrat dins el nucli urbà de Beuda i 
al mateix temps és de vital importància per poder desenvolupar aquest sector 
urbà.

La carretera GI-V-5234, de l'A-26 a Beuda, forma part de la xarxa viària local 
titularitat de la Diputació de Girona.

En aquesta carretera hi ha un tram en desús a conseqüència de les obres del 
projecte de “Condicionament de dos trams de la carretera GI-V-5234, de l'A-26 a 
Beuda”. Aquest tram, tan per la seva ubicació i característica, s'entén que ja no és 
necessari per a la carretera i pot passar a titularitat municipal.

L'Ajuntament de Beuda, mitjançant acord de Ple de 26 d'abril de 2012, ha aprovat 
acceptar la cessió gratuïta de la Diputació de Girona d'una superfície sobrera de 
la carretera GI-V-5234, de l'A-26 a Beuda, entre els punts quilomètrics 1+410 i 
1+500, amb tots els seus elements funcionals, i facultar l'alcalde per a la signatura 
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del Conveni de cessió i altres documents que resultin necessaris per a l'efectivitat 
del present acord.

L'enginyer director del Servei de Xarxa Viària Local ha emès informe tècnic, en el 
qual es pronuncia favorablement sobre la cessió a l'Ajuntament de Beuda del 
traspàs d'un tram sobrer de la carretera GI-V-5234, del punt quilomètric 1+410 al 
1+500.

El cap del Servei de serveis generals i patrimoni ha emès informe jurídic que es 
transcriu a continuació:
“Antecedents.
L'enginyer director del Servei de Xarxa Viària Local ha emès un informe en el que 
proposa el traspàs d'un tram sobrer de la carretera GI-V-5234, de l'A-26 a Beuda, 
conseqüència de les obres del projecte de “Condicionament de dos trams de la 
carretera GI-V-5234, de l'A-26 a Beuda” realitzat per la Diputació.
Juntament amb l'anterior informe, s'adjunta un esborrany de conveni entre 
l'Ajuntament i la Diputació, mitjançant s'articula el traspàs de la titularitat de les 
superfícies en qüestió, que queden detallades en plànol annex.
Examinats els antecedents existents al Servei de serveis generals i patrimoni, es 
constata que la carretera GI-V-5234 és de titularitat de la Diputació, i està inscrita 
a l'inventari de béns amb el núm. 196 i classificada com a bé de domini públic, ús 
públic, en l'epígraf 120101.
Fonaments de dret.
L’article 140.5, a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat la 
competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa 
viària de Catalunya.
L’article 6.2 del Text Refós de la Llei de carreteres, aprovat per DLeg 2/2009, de 
25 d’agost, atribueix a la Diputació de Girona la titularitat de les carreteres de la 
xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba la carretera que és 
objecte del present informe.
La Disposició Addicional primera del referit Text Refós, que regula les atribucions 
de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la 
Generalitat, diu que “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat 
de l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, 
per poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’instrueix.
L'article 12 del text Refós de la Llei de carreteres estableix que, per raons 
d'interès públic degudament fonamentades, es pot acordar amb altres 
administracions el canvi de titularitat de les carreteres, havent-se d'instruir el 
corresponen expedient.
D’acord amb el que preveu l’article 7.1 del text refós de la Llei de carreteres, el 
Catàleg de Carreteres conté la relació detallada i la classificació per categories, 
amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les, no sols 
de les carreteres de la Generalitat, sinó també de les de les diputacions, per la 
qual cosa, una vegada adoptat l’acord de traspàs de titularitat sol·licitat per 
l’Ajuntament, és procedent notificar el mateix a la Direcció General de Carreteres, 
als efectes de la seva inclusió en el Catàleg i de mantenir-lo actualitzat, tal com 
disposen els articles 7.3 i 7.4 de la llei.
L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de traspàs és el Ple de la Diputació, 
en atenció al que preveu l’article 33.2,ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
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de les bases del règim local, en relació a l’article 47.2,h de la mateixa llei, segons 
els quals és competència del Ple la transferència de funcions o activitats a altres 
administracions públiques, requerint-se majoria absoluta dels membres de la 
corporació per a la seva aprovació.
En l'esborrany de conveni elaborat pel Servei de Xarxa Viària Local es descriu 
amb precisió la superfície sobrera de la carretera a traspassar, es constata la 
voluntat municipal d'acceptació de la seva titularitat, i es recull adequadament 
l'acord entre l'administració cedent i la cessionària.
Conclusions.
En virtut de les consideracions anteriors, s'informa favorablement la cessió de la 
titularitat a l'Ajuntament de Beuda, de la superfície sobrera la carretera GI-V-5234, 
de l'A-26 a Beuda, que ha quedat fora de l'àmbit de la carretera, conseqüència de 
les obres del projecte de “Condicionament de dos trams de la carretera GI-V-
5234, de l'A-26 a Beuda, de 1.105,50 m2, en els termes que consten en 
l'esborrany de conveni aportat. Per a la formalització del traspàs caldrà que 
l'Ajuntament adopti un acord manifestant la voluntat d'adquirir la titularitat de 
l'esmentada superfície, en els termes que s'han assenyalat, i que la Diputació, 
igualment, adopti un acord del seu Ple, aprovat per majoria absoluta, en el que 
s'acordi el traspàs de titularitat i s'aprovi el text del conveni a subscriure amb 
l'Ajuntament. Com a execució d'aquests acords, s'haurà de signar el corresponent 
conveni i comunicar a la Direcció General de Carreteres l'acord de traspàs, als 
efectes de la seva inclusió en el Catàleg de Carreteres.”

Per tot això, la Comissió Informativa d’Acció Territorial hi dictamina favorablement 
i proposa al Ple l’adopció de l'acord següent:

Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació 
de Girona i l’Ajuntament de Beuda per a la cessió a l'Ajuntament d'una superfície 
sobrera de la carretera GI-V-5234, de l'A-26 a Beuda: 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN.
Diputació de Girona, representada pel seu president, senyor Jaume Torramadé i 
Ribas, assistit pel secretari general en funcions, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple de -------.
Ajuntament de Beuda, representat pel seu alcalde president, senyor Josep Serra i 
Puigvert, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Planas i Ripoll, 
en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de 26 d'abril de 2012.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.
1. La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-V-5234, de l'A-26 a 
Beuda, en la qual va realitzar les obres definides en el projecte de 
“Condicionament de dos trams de la la carretera GI-V-5234, de l'A-26 a Beuda”, 
en les que s'ha modificat un tram de carretera, a partir del PK 1+410, per tal de 
millorar-ne el seu traçat. Aquesta modificació ha produït una superfície sobrera 
que queda fora de l’àmbit actual de la carretera i que formava part de l'antic 
traçat. 
2. Ambdues parts coincideixen en constatar el fet que aquesta superfície que 
queda fora de l'àmbit de la carretera GI-V-5234, a conseqüència de les obres 
esmentades, ha de tenir el caràcter de sòl municipal de Beuda, motiu pel qual es 
fa palesa la necessitat de resoldre el lliurament d'aquesta, la competència de la 
qual passarà a ser de titularitat de l’Ajuntament de Beuda. 
Aquesta superfície s’indica en el plànol adjunt i es troba entre els punts 
quilomètrics 1+410 i 1+500, amb un total de 1.105,50 m².
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES
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1. La Diputació de Girona cedeix a l’Ajuntament de Beuda que adquireix, de ple 
dret i a tots els efectes, la titularitat de la superfície sobrera de la carretera GI-V-
5234, de l'A-26 a Beuda, que ha quedat fora de l’àmbit de la carretera, d’acord 
amb el que defineix el projecte de “Condicionament de dos trams de la la 
carretera GI-V-5234, de l'A-26 a Beuda”, les obres del qual es troben totalment 
finalitzades.
2. La superfície que es traspassa és de 1.105,50 m² i es grafia en plànol adjunt.
Aquesta cessió restarà formalitzada en el darrer dia de la signatura d’aquest 
conveni. A partir d’aquest moment, l’Ajuntament es farà càrrec de l’explotació i el 
manteniment de la superfície traspassada, quedant la Diputació de Girona 
alliberada de les responsabilitats que es derivin de l'ús i el manteniment 
d'aquesta.
3. La validesa i efectes dels pactes precedents quedarà condicionada a l’adopció 
dels acords que corresponguin per part dels òrgans competents d’ambdues 
corporacions, de conformitat amb l’establert a la legislació de règim local.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en 
el lloc i la data que s’assenyalen.”

Segon. Cedir la titularitat a favor de l'Ajuntament de Beuda, de ple dret i a tots els 
efectes, una superfície sobrera de la carretera GI-V-5234, de l'A-26 a Beuda, 
entre el punt quilomètrics 1+410 i 1+500, amb tots els seus elements funcionals, 
d'una longitud de 1.105,50 m².

Tercer. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Beuda i als Serveis 
d'Intervenció i de Serveis Generals i Patrimoni de la Diputació de Girona pel seu 
coneixement i efectes procedents.

Quart. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
Conveni i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament.

15. MOCIONS D’URGÈNCIA

16. PRECS I PREGUNTES

El senyor President aixeca la sessió a les <...> del contingut de la qual, com a 
Secretari, CERTIFICO.

EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL, en funcions

Jaume Torramadé i Ribas Jordi Batllori i Nouvilas
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