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Número:  205  
Òrgan:  Ple 
Sessió:  Ordinària, telemàtica i per videoconferència 
Data: 20 d’abril de 2021 
Hora:  12:00 
Lloc:  Saló de Sessions 
Document: Acta 

 
Expedient: 2021/4656 
 
Hi assisteixen: 
 
President Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents  Pau Presas i Bertran 
 Albert Piñeira i Brosel 
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer 
 Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats/Diputades Jordi Camps i Vicente 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Roser Estañol i Torrent 
 Eduard Llorà i Cullet 
 Jordi Masquef i Creus 
 Montserrat Mindan i Cortada 
 Josep Sala i Leal 
 Jordi Xargay i Congost 
 Joaquim Ayats i Bartina 
 Josep Maria Bagot i Belfort 
 Anna Barnadas i López 
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 Joan Fàbrega i Solé 
 Josep Piferrer i Puig 
 Eva Viñolas i Marín 
 Pere Casellas i Borrell 
 Juli Fernández i Iruela 
 Víctor Puga i López 
 Beatriz Ventura i Navarro 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
 
ORDRE DEL DIA 
 

Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la 
sessió ordinària anterior que va tenir lloc el dia 23 de març 
de 2021 

 



 

 

 

 

 

2 

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

 

2 Presa de possessió del càrrec de diputat per part del 
senyor Víctor Puga López 

 

3 Donar compte de la modificació del grup polític del Grup 
Socialista de la Diputació de Girona, dels seus integrants, 
presidència i portaveus 

2021/A020300/4013 

4 Decrets corresponents al mes anterior  

5 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 

6 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit 
3SC 01/2021 del pressupost del Consorci de les Gavarres 
de l’exercici 2021. - Intervenció-Comptabilitat i 
Pressupostos  

2021/F010402/3639 

7 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit 
CMG 3SC 1/2021 del pressupost de l’organisme autònom 
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de 
Girona de l’exercici 2021. - Intervenció-Comptabilitat i 
Pressupostos  

2021/F010407/3831 

8 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DI 
3SC 1/2021 del pressupost de l’organisme autònom de 
salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de 
l’exercici 2021. - Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010402/4165 

9 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DI 
3CE 1/2021 del pressupost de l’organisme autònom de 
salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de 
l’exercici 2021. - Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos  

2021/F010401/4166 

10 Proposta d’adjudicacio del contracte mixt d’instal·lació de 
calderes de biomassa (FEDER). - Compra Pública 

2020/D050300/4307 

11 Designació de Patró de la Fundació Casa de Cultura de 
Girona. - Secretaria General 

2021/B070200/4278 

12 Aprovació d’adhesió a la Fundació Municipalista d’Impuls 
Territorial (FMIT) i aprovació dels seus estatuts. - 
Secretaria General 

2021/A030300/1539 

13 Modificació de la composició de les Comisions 
Informatives d’Acció Social, i de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació. - Secretaria General 

2019/A020102/6290 

14 Modificació de vocals en els consells rectors d’organismes 
autònoms i òrgans de govern d’ens dependents. - 
Secretaria General 

2019/B070200/6299 

15 Modificació de la relació de llocs de treball de l’organisme 
autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona. - Conservatori de Música Isaac 
Albéniz 

2021/A030100/4298 
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16 Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes 
per la prestació de serveis encomanats a Xaloc. - XALOC 

2021/A050200/4364 

17 Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona. - XALOC  

2021/D010100/4357 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

18 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per al suport als actes commemoratius de l'antiguitat de 
les entitats esportives. B4. - Servei d’Esports 

2021/X020201/4274 

19 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
de suport als municipis per a l'organització 
d'esdeveniments esportius singulars. - Servei d’Esports 

2021/X020201/4262 

20 Aprovació inicial de les bases reguladores dels premis als 
esportistes individuals o en parella gironins que participen 
en competicions federades. - Servei d’Esports 

2021/X020201/4292 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

21 Aprovar definitivament i parcialment el projecte de 
Condicionament de dos trams de la ctra. GIV-6219. - 
Xarxa Viària Local 

2020/K010400/4978 

22 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per al finançament de la implementació ODS de l'Agenda 
2030 a les capitals de comarca i als municipis de més de 
10.000 habitants de la demarcació de Girona. - Gabinet 
de Presidència 

2021/X020100/4157 

JUNTA DE PORTAVEUS 

23 Moció del grup del PSC per una línia d'ajuts als municipis 
gironins per retirar i gestionar els residus resultants 
d'abocaments incontrolats i la restauració dels espais 
naturals afectats 

2021/A040100/4742 

24 Moció del grup de la CUP per avançar cap a una mobilitat 
segura i sostenible als municipis 

2021/A040100/4743 

25 Mocions d'urgència  

26 Precs i preguntes  

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió 

ordinària anterior que va tenir lloc el dia 23 de març de 2021 
 
La corporació APROVA per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
anterior que va tenir lloc el dia 23 de març de 2021 prèviament tramesa als senyors 
diputats i a les senyores diputades. 
 
2. Presa de possessió del càrrec de diputat per part del senyor Víctor Puga 

López 
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Previ lliurament al secretari de la corporació de la credencial estesa pel president de la 
Junta Electoral Central, presentada la declaració de béns i activitats, i després de 
prometre el càrrec segons la fórmula legalment establerta per Reial Decret 707/1979, 
de 5 d’abril, pren possessió del càrrec de diputat el senyor VÍCTOR PUGA LÓPEZ 
(PSC-CP) pel Partit Judicial de Girona. 
 
El senyor President dona la benvinguda al senyor Víctor Puga i comenta que no és 
nou en aquesta casa perquè ell ja havia fet una altra etapa, també de diputat. Per tant, 
bentornat en aquesta casa, que és casa teva. Segur que des de la teva visió d’alcalde 
sempre ajudaràs a portar aquesta casa a bon port. Per tant, gràcies, Victor i benvingut. 
 
3. Donar compte de la modificació del grup polític del Grup Socialista de la 

Diputació de Girona, dels seus integrants, presidència i portaveus. 
2021/A020300/4013 
 

“De conformitat amb allò previst a l’article 50 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, els 
articles 40 i 41 del Reglament orgànic de la corporació i articles 23 i 24 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i amb motiu dels canvis 
produïts a la Corporació, es dóna compte de la modificació del grup polític del Grup 
Socialista de la Diputació de Girona, amb indicació dels seus integrants, presidència de 
grup i designació de portaveus. 
 
GRUP SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  
Integrants: Pere Casellas Borrell, Juli Fernández Iruela, Víctor Puga López i Beatriz 
Ventura Navarro.  
President de grup: Pere Casellas Borrell 
Portaveu: Juli Fernández Iruela 
Portaveu adjunt: Víctor Puga López” 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat. 
 
4. Decrets corresponents al mes anterior 
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de març de 2021, numerats del núm. 552 
al núm. 972. 
 
El senyor Prresident, comenta que passaríem a donar compte dels decrets del mes de 
març. Alguna consideració? 
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Sí, nosaltres, president. 
El senyor President, diu: Digui, digui, endavant. Senyora Pèlach, endavant. 
La diputada senyora Pèlach, intervé i manfiesta : Moltes gràcies. Bon dia a tothom. 
Bàsicament, hi ha un decret, que és el núm. 2021/668, que és un decret que aprova 
l’inici d’expedient del servei d’agència de viatges per al grup institucional de la 
Diputació de Girona 2021-2023. Simplement, anunciar d’alguna manera que celebrem 
que s’iniciï aquest expedient. Esperem que en aquesta ocasió arribi a bon port, tenint 
en compte que en una altra ocasió es va iniciar un intent de contractació similar que va 
quedar a mig fer. Simplement, per dir, també, que lamentem que això hagi de passar 
després que de del nostre grup denunciéssim el fet que s’estava incomplint la 
normativa pel fet de fer un nombre de contractes a una mateixa empresa per aquest 
motiu, precisament, de contractació d’agència de viatges excessiu segons el que 
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preveu la normativa per l’import. Llavors, bé, simplement això. Celebrem que s’hagi 
rectificat i esperem que vagi a bon port. Un altre decret, el número 742. És un 
expedient d’aprovació d’un contracte d’obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
Llavors, són resultats de fons FEDER i sobretot en aquest cas fan referència a petites 
instal·lacions d’autoconsum en edificis públics. Llavors, només, també, en el debat que 
ja està bé en relació a les energies renovables. Dir que precisament justament aquest 
ens sembla una bona iniciativa. I sí que volíem aprofitar perquè, precisament, el que 
estem fent en aquest cas és generar consum allà on es necessita, aprofitar, diguéssim, 
sòls que ja estan ocupats d’alguna manera i, per tant, donar-li un rendiment. I sí que 
volíem aprofitar per dir-ho i comentar que la jornada que hi ha hagut aquest cap de 
setmana, que si no anem mal encaminats, la diputada Anna Barnadas ja hi va assistir, 
n’ha resultat, també, una petició per part de IAEDEN en relació a què es crea una taula 
de treball per tot el tema de les renovables. Llavors, volíem demanar, d’alguna manera, 
sumar-nos a aquesta petició de IAEDEN i demanar que es busqui la forma per crear 
aquest espai de treball on hi siguin present municipis, entitats ecologistes, etc. per 
afrontar aquest repte que tenim ja mateix sobre la taula. Moltes gràcies.  
El senyor President, respon: Molt bé. Gràcies, senyora Pèlach. Referent al decret 668, 
no és per la manifestació que varen fer vostès. Jo li vaig explicar en sessió plenària, i 
avui ho recordaré molt lleugerament en el sentit que nosaltres ja havíem fet un plec en 
el qual la voluntat d’aquesta corporació era i segueix sent de tenir un marc per poder 
fer aquestes contractacions, aquesta i les que calguin. El que sí que és cert és que 
això va ser al llarg del 2019, jo diria cap a la segona part del 2019, quan això estava 
començat, va haver-hi una reclamació que va creure la taula de contractació d’aquesta 
casa, que no va ser una decisió de ningú, sinó de la taula de contractació de la casa, 
que s’havia de quedar, no de quedar desert, sinó de parar en aquest moment el procés 
de contractació la qual cosa es va fer. Llavors, al llarg del 2020, per motius covid, em 
sembla que ja els ho vaig explicar en l’anterior ple, això va quedar aturat, però pendent 
de fer-se. Per tant, en la mesura que això s’ha pogut amb la contractació, això s’ha 
continuat, s’ha fet. A més, té la voluntat, com ja tenia la voluntat, de ser transversal per 
a tota la casa. És a dir, no només la Diputació, sinó també els organismes autònoms. I 
en aquest sentit s’ha tornat a fer, però s’ha tornat a fer i s’hagués tornat a fer tant si 
vostè ho hagués dit com si no ho hagués dit. Tot en el benentès que d’acord amb la 
nostra secretaria i la nostra intervenció, el que hi havia fet eren contractes, cada un 
individuals i tancats. Per tant, no era cap encadenament de contractació mal feta. Per 
tant, en tot cas, això és el que des de la corporació sempre hem dit, sempre hem 
defensat i sempre defensarem. Ara, tenir un marc evidentment és millor i, en tot cas, 
s’engega aquest procés i des de l’apartat de contractació faran el plec corresponent, el 
publicaran i hi haurà les ofertes que hi haurà, i la mesa de contractació d’aquesta casa 
resoldrà. No ho resoldrà ningú més que aquest organisme. Per tant, ens hem 
d’esperar a aquesta evolució. Respecte al 742, no sé si la senyora Barnadas té alguna 
cosa a afegir sobre la jornada i la petició que ens manifestava la diputada. 
La diputada delegada de Medi Ambient, senyora Anna Barnadas, pren la paraula i 
manifesta: Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. En aquest sentit, només 
informar que des de la Diputació fa mesos que estem treballant en aquest tema. Crec 
que arran del treball que vam fer conjuntament amb la Universitat de Girona, sí que 
hem posat sobre la taula una qüestió molt important com és la planificació territorial, i 
sí que més o menys hem pogut definir uns espais on podria haver-hi consens en la 
instal·lació d’aquestes renovables. A partir d’aquest hem començat, també, a treballar 
tant amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà com amb el Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany en el sentit d’aterrar aquest estudi d’un gra més gruixut, diguéssim, d’una 
escala més gran a una escala més determinada. Per tant, en qualsevol taula de treball 
que es creï evidentment que nosaltres com a Diputació de Girona hi serem perquè no 
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pot ser evidentment d’una altra manera. També, durant aquest període hem estat 
reunits amb tots els municipis afectats. Jo diria tant per la fotovoltaica com per l’eòlica. 
Permeti’m que faci servir el terme afectats perquè en l’àmbit de municipis la informació 
arriba tard, arriba d’una manera bastant complexa de respondre per a municipis molt 
petits. Per tant, el que és una oportunitat pel país, com ho són les renovables, ara 
mateix de la manera que s’està treballant a través de la ponència de renovables de la 
Generalitat acaba portant molts problemes, sobretot als municipis, que és, diguéssim, 
el nostre objectiu de treball. Per tant, en aquest sentit, al costat de tots els municipis. 
També crec que la jornada de dissabte va ser molt profitosa. Van ser gairebé 4 hores 
de contingut i coneixement on es va donar veu a molta gent. I crec que el municipi de 
les demarcacions de Girona i tots els municipis evidentment estem absolutament a 
favor de les renovables, i això és el que ens constata en cada una de les reunions que 
vas a qualsevol municipi, però evidentment estem a favor d’unes renovables que 
responguin, també, a les necessitats del territori. I tal com diu el decret sobre paper, el 
16 de 2009, amb una energia, en aquest sentit, democratitzada, descentralitzada, de 
quilòmetre zero. Per tant, és per això que la Diputació treballa. Per tant, tingui la 
tranquil·litat, senyora Pèlach, que totes les taules on puguem i ens hi convidin i a les 
que nosaltres puguem promoure, hi serem. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, diputada Barnadas. 
 
5. Informació de la Presidència 
 
Assistència telemàtica o presencial als actes representatius: 

- A Girona, a l’acte de lliurament dels XXII Premis Internacionals LiberPress 
2021. 

- A Barcelona, a l’acte de signatura del Protocol d’Intencions sobre la Pobresa 
Energètica. 

- A Girona, a la presentació del llibre La Processó del Sant Enterrament de 
Girona. Fe, tradició i espectacle.  

- A Girona, a la Gala dels Premis Enderrock 2021. 
- A la presentació del Festival de Cap Roig 2021. 
- A Girona, a la cloenda del Màster en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i 

Gestió Avançada. 
- Al 8è Congrés de CCOO a les Comarques Gironines.  
- Al IX Seminari d’actualització jurídica i dret local. 

 
Visites telemàtiques o presencials: 

- Amb els alcaldes i les alcaldesses de: Santa Cristina d’Aro, l’Escala, Brunyola, 
Maià de Montcal, Camprodon, Siurana d’Empordà, Tossa de Mar i Arbúcies.  

- Visita al Bisbe de Girona, Excm. I Rvdm. Sr. Francesc Pardo. 
- Visites a territori: Sant Jordi Desvalls, Pont de Molins, Sant Climent Sescebes i 

Vidrà. 
- Entitats i particulars: 20. 
 

Reunions de treball telemàtiques o presencials: 

- Consell d’Administració del Patronat de Turisme.  

- Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis.  

- Juntes de Govern. 

- Ple del Consorci d’Aigües de la Costa Brava.  

- Junta de Govern del Consorci d’Aigües de la Costa Brava.  

- Taula de Treball Covid-19 de la Diputació de Girona. 
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- Junta de Portaveus.  

- Reunions setmanals del Gabinet Territorial de Coordinació d’Emergències 
COVID-19. 

- Reunió amb el Món Local sobre vacunació, amb la Consellera de Salut.  

- Reunions amb el conseller d’Educació, les presidències de les Diputacions 
catalanes i les entitats municipalistes.  

- Reunió Seguiment Covid Món Local, amb Consellera de Presidència. 

- Mitjans de comunicació: Programa-Entrevista al programa Els Matins, de Josep 
Cuní, de LA SER.  

 
En compliment del que disposa l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de llocs de 
treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 1 d’abril de 2021 és 
de 27 places, i no n’hi ha cap de vacant.  
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÒ LOCAL 

 
6. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 3SC 01/2021 del 

pressupost del Consorci de les Gavarres de l'exercici 2021. Intervenció – 
Comptabilitat i Pressupostos - 2021/F010402/3639 

 
“El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres, en sessió del dia 16 de març de 
2021, ha proposat l’aprovació inicial per part del Ple de la Corporació de l’expedient de 
suplement de crèdit 3SC 01/2021 del pressupost de despeses del consorci per a 
l’exercici 2021, per atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent i per a les quals el crèdit per atendre-les és insuficient (article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals). 
 
D’acord amb 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 de control permanent de conformitat per part de la 
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit 3SC 01/2021 del 
pressupost de despeses del Consorci de les Gavarres de l’exercici 2021, segons el 
detall següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT  
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Prog. Eco. 
1720 22706 Actuacions Projecte Educatiu. Activitats i gestió 1.200,44 
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1720 48000 Premis Gavarres 5.000,00 
1720 48001 Quotes a entitats  450,00 

 TOTAL 6.650,44 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Eco. 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 6.650,44 
 TOTAL 6.650,44 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 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. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem als assumptes procedents de les 
comissions informatives. La primera comissió seria la d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local. El punt 6è és l’aprovació inicial de 
l’expedient de suplement de crèdit 3SC del pressupost del Consorci de les Gavarres 
de l’exercici del 2021. Té la paraula la vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas. 
 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, 
intervé i manifesta: Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Portem 4 punts, 
del 6, en aquest cas, al 9, tres de suplements de crèdits i un de crèdit extraordinari. 
Tots aquets punts els vàrem explicar a la Comissió Informativa. Per tant, seré breu a 
l’hora de la seva explicació. Pel que fa al primer punt, com ha dit el president, del 
Consorci de les Gavarres, portem una partida, incrementar una partida d’actuacions i 
projectes educatius i activitats de gestió. No hi havia suficient consignació per fer front 
a totes aquestes despeses de serveis educatius. Per tant, hi ha un increment de 
1.200,44 €. Premi de les Gavarres, en aquest cas, es va tramitar a finals d’any, no es 
va poder efectuar el seu atorgament i el que faltava era el crèdit respecte al 2020 
perquè el 2021 ja hi és, per import de 5.000 €. Després, quotes a entitats, en aquest 
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cas, és perquè el Consorci de les Gavarres és membre de l’associació de Xarxa per a 
la Conservació de la Natura i faltava la quota que no s’havia fet de l’any 2019. Tot això 
ho finançarem mitjançant el romanent de tresoreria de 6.650,44 €. Moltes gràcies. 
El senyor President demana si hi ha alguna observació. 
La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, nosaltres volíem explicar el nostre 
posicionament. 
El senyor President, diu: Sí, senyora Pèlach. Endavant. 
La diputada senyora Pèlach, diu: Sí. Tant al punt 6, com el 7, com el 8 i 9 perquè em 
sembla que ha fet una exposició compartida de tots els punts. 
El senyor President, manifesta: Si volen, si ho prefereixen, fem una cosa. Si ho 
prefereixen i volen fer l’explicació global, li dic a la vicepresidenta Planas que ens 
expliqui els quatre punts i després si vostè vol, faci una intervenció global dels quatre. I 
el senyor Fernández, també. Ho dic bé? 
El diputat senyor Juli Fernández, respon: Sí, sí. Perfecte. 
La diputada senyora Pèlach, diu: No, no. Si nosaltres votem de manera diferenciada 
en aquests punts, però com que ella ha començat introduint els quatre punts, no he 
acabat d’entendre si... 
El senyor President, respon: No, però si vol, senyora Pélach, si vol fem l’explicació 
dels quatre, vostè fem l’explicació dels quatre i el senyor Fernández també; i farem la 
votació de cada un per separat. Sí? Ho prefereixen així? 
La diputada senyora Pèlach, manifesta: Jo crec que és més fàcil punt per punt, perquè 
són punts diferents. En aquest primer punt, simplement dir que votarem a favor. Ja 
està. En el punt 6. 
El senyor President, diu: D’acord. Senyor Fernández, el punt 6, alguna qüestió? 
El diputat senyor Fernández, respon: Nosaltres votarem a favor en aquest punt i a la 
resta. No hi intervindrem. Del punt 6 al punt 9 farem un vot positiu. Per tant, aquesta és 
la intervenció del nostre grup en aquest aspecte. 
El senyor President, manifesta:D’acord. Moltes gràcies. Per tant, la votació del punt 6 
és per unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
7. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit CMG 3SC 1/2021 

del pressupost de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona de l'exercici 2021. 
Intervenció–Comptabilitat i Pressupostos - 2021/F010407/3831 

 
“El Consell Rector de l’organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz 
de la Diputació de Girona, en la sessió que ha tingut lloc el dimarts 16 de març de 
2021, ha proposat l’aprovació inicial per part del Ple de la Corporació de l’expedient de 
suplement de crèdit CMG 3SC 1/2021 del pressupost de despeses de l’organisme per 
a l’exercici 2021, per atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent i per a les quals el crèdit per atendre-les és insuficient (article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals). 
 
D’acord amb 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. 
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Una vegada emès l’informe de control permanent de conformitat per part de la 
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit CMG 3SC 1/2021 del 
pressupost de despeses de l’organisme autònom del Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT  
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Prog. Eco. 
3260 10100 Retribucions bàsiques del personal directiu 20.204,18 
3260 10101 Altres remuneracions del personal directiu 838,52 

 TOTAL 21.042,70 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 

IMPORT 
Eco.  

87000 
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

21.042,70 

 TOTAL 21.042,70 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 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. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
El senyor President, manifesta: Senyora Planas, seguim amb el punt 7è. 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, respon: Sí. Moltes gràcies, 
president. En aquest cas és un suplement de crèdit del pressupost de l’organisme 
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autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz. En aquest cas, portem dos 
suplements de crèdit: un és una retribució bàsica del personal directiu per valor de 
20.204 €, i altres remuneracions al personal directiu per 838, 52 €. Un cop s’han 
aplicat tots els increments retributius i s’han ajustat les retribucions a la plaça, també, 
del gerent d’aquest organisme, cal fer aquesta modificació amb un total de l’import de 
finançament de 21.042, 70 €. 
El senyor President, comenta: Gràcies. Aquí hi ha alguna intervenció? 
La diputada senyora Pèlach, diu: Sí. 
El senyor President, respon: Sí. Endavant, endavant, senyora Pèlach. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí. Aquest punt, de fet, està 
vincular al punt 15. I intervindré ja pels dos punts perquè encara que quedin molt 
separats, estan absolutament relacionats en el sentit que aquí estem suplementant el 
crèdit per poder fer efectiu el que prendrem com a acord, entenc, al punt 15. Llavors, 
simplement dir que segons el sumatori de les retribucions del personal directiu de 
l’organisme autònom, estem parlant de 65.696, 70 €. Això estem parlant per les 14 
pagues, que són habituals, d’uns 4.700 € mensuals perquè ens entenguem. Des de la 
nostra perspectiva, aquesta és una quantitat molt superior al que entenem que hauria 
de cobrar un treballador o una treballadora pública. Entenem que no ajuda a reduir les 
distàncies entre qui cobra menys i qui cobra més a les administracions públiques, que 
és cap on nosaltres entenem que hauríem d’anar. Simplement, insistir en el que ja vam 
dir el desembre de 2009, quan es va perdre aquest acord de fer aquests màxims i 
mínims en funció del tipus d’organisme dels sous que havien de cobrar els alts 
directius. Per tant, avui també votarem en contra d’aquests dos punts en la mateixa 
línia que vam fer aleshores. Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Bé, moltes gràcies. En tot cas, això s’emmarca dintre de 
l’acord que vostè deia i feia referència al personal de l’equip directiu en funció del seu 
pressupost, del nombre de consellers que havien de tenir en els seus consells rectors, 
etc. Per tant, no posem res més del que tocaria en aquest cas. Vostès ja varen 
manifestar que no hi estaven a favor en el seu moment. Per tant, entenc que no hi ha 
cap més vot en contra, ni abstencions. Vot en contra 1, abstencions, entenc que no 
n’hi ha cap i els altres 26 són a favor. Ho entenc així? Sí, per tant, quedaria aprovat 
amb 26 vots a favor i 1 en contra, senyor secretari. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra 
del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.  
 
8. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DI 3SC 1/2021 del 

pressupost de l'organisme autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) de l'exercici 2021. Intervenció–Comptabilitat i 
Pressupostos - 2021/F010402/4165 
 

“D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona, 
els suplements de crèdit són incoats, en el cas dels organismes autònoms, mitjançant 
una proposta del seu màxim òrgan de govern.  
 
Amb data 31 de març de 2021, el president de l’organisme autònom Dipsalut ha 
ordenat la incoació de l’expedient de suplement de crèdit DI 3SC 1/2021, per tal que el 
Consell Rector de Dipsalut proposi elevar al Ple de la Diputació de Girona la seva 
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aprovació inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda. 
 
Està previst que el Consell Rector de l’organisme autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), en la sessió que ha de tenir lloc el dia 13 d’abril de 
2021, proposi l’aprovació inicial per part del Ple de la Corporació de l’expedient de 
suplement de crèdit DI 3SC 1/2021 del pressupost de despeses de l’organisme per a 
l’exercici 2021, per atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent i per a les quals el crèdit per atendre-les és insuficient (article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals). 
 
D’acord amb 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 de control permanent de conformitat per part de la 
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DI 3SC 1/2021 del 
pressupost de despeses de l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) de l’exercici 2021, segons el detall següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT  
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT Org Prog
. 

Eco. 

2 3110 35900 Altres despeses financeres 47.000,00 
1 2310 48908 Altres ajuts a ONL 100.000,00 
4 3110 48912 Ajuts a col·legis professionals 60.000,00 
4 3110 62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 350.000,00 

  TOTAL 557.000,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Eco. 

2 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 557.000,00 
  TOTAL 557.000,00 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 



 

 

 

 

 

13 

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

 

TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 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. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
El senyor President, manifesta que els punts 8è i 9è són de Dipsalut, senyora Planas. 
La diputada senyora Planas, intervé i manfiesta: Sí. El 8 és un suplement de crèdit. En 
aquest cas es divideix en 4 parts, bé, en 3 parts en total. Són unes despeses 
financeres per pagar les despeses bancàries. Hi ha, també, unes subvencions a 
entitats no lucratives. I, també, maquinàries, instal·lacions tècniques i utillatge, en 
aquest cas, per a la instal·lació de menjadors socials que es varen produir durant la 
COVID-19. Tot aquest finançament es fa mitjançant el romanent de tresoreria de 
557.000 €. 
El senyor President, diu: Expliqui ja el 9, també. 
La diputada senyora Planas, continua la seva explicació: Sí. El 9 també és, en aquest 
cas, de Dipsalut. Són unes retribucions, en aquest cas, l’import total és de 512.323 €. 
Una part de retribucions bàsiques de funcionaris pels triennis en aquest cas és que no 
es va preveure en el pressupost del 2021 la retribució dels triennis als funcionaris de la 
secció social. Per tant, cal retribuir-ho. També portem altres subvencions a entitats i 
ens socials de societats i també portem, en aquest cas, ajuts d’emergència de la covid: 
SUMAR, per valor de 100.000 €. I uns altres 100.000 € per a menjadors socials. I 
l’últim punt, en aquest cas, és la construcció d’un nou laboratori a la planta subterrània 
de l’actual edifici sociosanitari del Parc Hospitalari Martí i Julià per poder avançar en la 
diagnosi de la genètica. En aquest cas, són 250.000 €. Tots es finançarà, també, en 
romanents de tresoreria i retribucions bàsiques de funcionaris de triennis que teníem 
de govern. En total fan aquests 512.323 €. Moltes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Alguna consideració? No? Senyora 
Pèlach? Sí, endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Sí, moltes gràcies. Intervindré en relació als 
dos punts, una mica en la línia al que ja vaig dir al Consell Rector de Dipsalut. En el 
debat de pressupostos, nosaltres ja en el seu moment vam exposar que el pressupost 
de Dipsalut el considerem insuficient per atendre els reptes que hi ha. Aleshores hi 
havia sobre la taula unes conseqüències ben evidents de la pandèmia. Per tant, no 
ens sorprèn que hàgim d’anar suplementant aquest pressupost. En tot cas, sí que 
alguns dels suplements que plantegen els compartim, d’altres en tenim molts dubtes o 
no els compartim directament. Però sí que volíem comentar almenys un parell 
d’aquests suplements. En primer lloc és les ajudes bàsiques per a despeses bàsiques 
vinculades al sensellarisme. Nosaltres volíem recordar que tot just fa uns mesos vam 
presentar una moció demanant, precisament, que s’abordés aquesta necessitat 
creixent arreu de tot el territori. Aleshores, des del Govern es va optar per votar en 
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contra, i ho van fer sobretot, en aquell cas, argumentant que la Generalitat ja preveia la 
incorporació d’una nova fitxa destinada al sensellarisme. Doncs, bé, avui el que veiem 
és que el que preveia la Generalitat o no ha donat prou de si o, en tot cas, com 
nosaltres ja apuntàvem també a la moció, el que es constata és que al final hi ha unes 
competències que són municipals, que són dels municipis, que és aquesta atenció al 
sensellarisme. I, per tant, nosaltres llavors plantejàvem fer un plantejament integral i 
ara tenim la sensació que el que es fa és posar pedaços per cobrir unes necessitats 
bàsiques que, evidentment, els municipis no arriben tampoc a cobrir. En segon lloc, 
també en relació a la subvenció que comentava la diputada, és una subvenció que va 
dirigida sobretot a temes de diagnosi i recerca. Nosaltres la sensació que tenim és que 
una vegada més, i aquí sí, el que fem és que com que els recursos no arriben d’allà on 
toca, els organismes i la gent es mou, truca a la porta de la Diputació... El que passa 
és que al final els recursos són finits i si els recursos els destinem a cobrir allà on no 
arriba la Generalitat, llavors és evident que deixem de cobrir altres coses. I sí que 
insistim en la idea que entenem que el paper de la Diputació és sobretot donar suport 
als municipis. Per tant, qui s’acaba veient perjudicat són els municipis al no accedir o 
al no disposar de tots aquests recursos. Moltes gràcies. 
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Bé, moltes gràcies. A veure, jo volia 
posar només una petita explicació i breu del pressupost de Dipsalut. El pressupost de 
Dipsalut ve marcat en el pressupost que l’Estat envia a les diputacions. És a dir, vostè 
sap que hi ha una part del pressupost que ve a la Diputació que diu: organisme de 
salut pública. Per tant, en tot cas, això hi ha el que hi ha. El que sí que és veritat és 
que dintre dels romanents d’aquest mateix organisme després s’han de suplementar o 
fer crèdits extraordinaris per a aquelles qüestions que puguin ser importants al llarg de 
l’any, com també podem fer amb la mateixa Diputació o altres organismes, però ens 
sembla que aquesta maquinària, instal·lacions tècniques o utillatge de 350.000 €, que 
en definitiva són els DEA, que van destinats a diferents municipis, precisament, per 
salvar vides a través dels desfibril·ladors. O el tema dels menjadors socials. El tema de 
menjadors socials d’ajuntaments i consorcis no només són el sensellarisme, sinó que 
també és veritat que no li vàrem dir cap cosa per una altra dient-li que hi havia una 
fitxa específica que el departament va fer. El que passa és que els menjadors socials 
en determinats moments necessiten alguna cosa més i nosaltres fem aquesta previsió 
pel que puguin necessitar. Més val tenir-ho, això de tenir una exposició pública i si es 
necessita, ho aportarem amb la quantitat que es necessiti. I això ho administrarà des 
del Dipsalut la seva presidenta del·legada la senyora Maria Puig, així com el personal 
directiu a fi i efecte i en donaran compte, com no pot ser d’altra manera, en els 
consells rectors, però en tot cas això és una previsió. I el tema aquest que vostè deia 
del laboratori de diagnosi, és evident que a la Diputació hi fem dues coses: una molt 
clara, que és defensar i ajudar els ajuntaments, però també ajudar les persones. I en 
aquest cas, això, a qui li toqués ja ho faria. Potser no ho faria amb la mateixa rapidesa, 
evidentment. Però quan t’expressen des dels organismes o des dels professionals 
sanitaris d’aquí mateix que amb això podem anar més fàcil en fer diagnosis a la nostra 
gent i, per tant, podem salvar vides. Home, jo també entenc que aquí, a través de 
l’organisme de salut pública, també ho hem de fer. Per tant, dir: «això va en detriment 
dels ajuntaments», però res no va en detriment dels ajuntaments que vagi a favor de la 
vida de les persones. Per tant, penso que això va encaminat en aquest sentit. 
No hi ha cap més paraula? Si posem els vots punts a votació, són el mateix vot, 
senyora Pèlach, vostè? 
La diputada senyora Pèlach, respon: Farem abstenció en aquests dos punts. 
Els senyor President, manifesta: En els dos punts. Per tant, entenc que hi ha 26 vots a 
favor, 1 abstenció i cap vot en contra. Estem d’acord que és així? Sí? Doncs quedaria 
aprovat d’aquesta manera 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del 
Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
9. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DI 3CE 1/2021 del 

pressupost de l'organisme autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) de l'exercici 2021. Intervenció-Comptabilitat i 
Pressupostos - 2021/F010401/4166 
 

“D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona, 
els crèdits extraordinaris són incoats, en el cas dels organismes autònoms, mitjançant 
una proposta del seu màxim òrgan de govern.  
 
Amb data 31 de març de 2021, el president de l’organisme autònom Dipsalut ha 
ordenat la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari DI 3CE 1/2021, per tal que el 
Consell Rector de Dipsalut proposi elevar al Ple de la Diputació de Girona la seva 
aprovació inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda. 
 
Està previst que el Consell Rector de l’organisme autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), en la sessió que ha de tenir lloc el dia 13 d’abril de 
2021, proposi l’aprovació inicial per part del Ple de la Corporació de l’expedient de 
crèdit extraordinari DI 3CE 1/2021 del pressupost de despeses de l’organisme per a 
l’exercici 2021, per atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals) 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Una vegada emès l’informe de control permanent de conformitat per part de la 
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DI 3CE 1/2021 del 
pressupost de despeses de l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) de l’exercici 2021, segons el detall següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI  
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT Or
g 

Prog. Eco. 
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1 2310 12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Acció 
Social 

2.323,97 

1 2310 44900 Altres subvencions a ens públics i societats 
merc.ent.loc. 

60.000,00 

1 2310 46200 
Ajuts emergència COVID-19 menjadors socials 
ajuntaments 

100.000,00 

1 2310 46700 
Ajuts emergència COVID-19 menjadors socials 
consorcis 

100.000,00 

1 3110 75300 
Subv.a soc.merc.,ent.púb.empr. i altres 
org.pub.dep.de CCAA 

250.000,00 

  TOTAL 512.323,97 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Eco. 

2 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 510.000,00 
  TOTAL 510.000,00 

 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT Or
g 

Prog Eco. 

1 3110 12006 Retrib. bàsiques funcionaris triennis govern 2.323,97 
 TOTAL 2.323,97 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 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. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
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Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del 
Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
10. Proposta d'adjudicacio del contracte mixt d'instal·lació de calderes de 

biomassa (FEDER). Compra Pública - 2020/D050300/4307 
 

“Antecedents 
 
Propostes admeses a la licitació:  
 
Lot 1. La Cellera de Ter: Visió Solar, SL; Comet Martínez Boix, SL; Comsa Service 
Facility Management, SAU; Automatismes i Telegestió, SL. 
 
Lot 2. Quart: Visió Solar, SL; Energrup Bio Renovables, SL; Tondo Energia, SL; Velme 
Clima, SL; Comsa Service Facility Management, SAU; Cobra Instalaciones y Servicios, 
SA; Automatismes i Telegestió, SL 
 

 Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 6 de novembre de 2020) 
referents a l’obertura de documentació administrativa (Sobre A)  

«La Mesa de Contractació acorda per unanimitat: 
- Admetre a la licitació les propostes de les empreses: 2) ENERGRUP BIO 
RENOVABLES, S.L; 3) TONDO ENERGIA, S.L; 5) COMET MARTÍNEZ BOIX, S.L; 7) 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A i 8) AUTOMATISMES I TELEGESTIÓ, 
S.L.  

 Requerir l’esmena de la documentació presentada per 1) VISIÓ SOLAR, S.L, 
en el sentit següent:  

- El Document europeu únic de contractació (DEUC) no consta emplenat. Cal 
emplenar el DEUC i signar-lo amb certificat digital de representant legal.  

 Requerir l’esmena de la documentació presentada per 4) VELME CLIMA, S.L, 
en el sentit següent: 

 Document europeu únic de contractació (DEUC) signat electrònicament amb 
certificat de representant legal en el qual no queda acreditada la solvència 
tècnica de l’empresa. Cal indicar en l’apartat “C: Capacidad tècnica y 
professional” els treballs realitzats per l’empresa a fi de complir amb la 
solvència tècnica mínima per participar en la present licitació que recull el Plec 
de clàusules administratives particulars.  

 Requerir l’esmena de la documentació presentada per 6) COMSA SERVICE 
FACILITY MANAGEMENT, S.A.U; en el sentit següent:  

 Document europeu únic de contractació (DEUC) signat electrònicament amb 
certificat de representant legal en el qual no queda acreditada la solvència 
tècnica de l’empresa. Cal indicar en l’apartat “C: Capacidad tècnica y 
professional” els treballs realitzats per l’empresa a fi de complir amb la 
solvència tècnica mínima per participar en la present licitació que recull el Plec 
de clàusules administratives particulars.» 

 

 Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 12 de novembre de 2020) 
referents a l’obertura i qualificació de la oferta econòmica, Sobre B.  

«La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 2020 va 
acordar atorgar un termini de 3 dies a les empreses Comsa Service Facility 
Management, SAU;  Velme Clima, SL i Visió Solar, SL, per tal d’esmenar el sobre A 
(documentació general). 
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El secretari dóna compte de la documentació rebuda per part de les empreses Comsa 
Service Facility Management, SAU;  Velme Clima, SL i Visió Solar, SL per tal 
d’esmenar el sobre A amb el resultat de documentació complerta i suficient.  
Atès el que ha informat el secretari, la Mesa de contractació acorda per unanimitat 
admetre a la licitació les propostes presentades per les empreses Comsa Service 
Facility Management, SAU;  Velme Clima, SL i Visió Solar, SL.   
A continuació, el secretari constata que les empreses han introduït les paraules clau 
en el termini establert i es pot procedir a l’obertura del sobre. El president demana al 
custodi vocal que apliqui les seves credencials en l’expedient 2020/4307 de l’eina del 
sobre digital de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i li ordena l’obertura 
del sobre B, corresponent als criteris quantificables mitjançant fórmules i es 
descarreguen les ofertes. Una vegada examinada la documentació, el secretari dóna 
compte a la Mesa del detall de l’obertura del sobre B, que és el següent:  
 
Lot 1. La Cellera de Ter 

  Visió Solar, 
SL 

Comet 
Martínez 
Boix, SL 

Comsa Service 
Facility 

Management, 
SAU 

Automatismes i 
Telegestió, SL 

1.Reducció percentual de l'import total 
del contracte  (%) 8,80 % 7,99 % 7,43 % 0,50 % 

2.1 Augment de la qualitat tècnica de 
instal·lació mitjançant l’augment de 
potència tèrmica de la caldera per tal de 
poder proporcionar una forma 
d’operació i gestió tèrmica més sobrada 
al sistema 

sí sí sí sí 

2.2 Augment de la qualitat tècnica de 
instal·lació mitjançant la implantació 
d’un sistema de gestió energètica de la 
instal·lació que permeti una gestió i 
control més acurada de la instal·lació 

sí sí sí sí 

3.1 Menor petjada de carboni en el 
desplaçament dels serveis tècnics. 3,38 2,47 1,28 2,4408 

3.2 Menor petjada de carboni en el 
transport de biomassa.  2,784 1,34 2,14 3,27 

 
Lot 2. Quart: 

  Visió 
Solar, SL 

Comet 
Martínez 
Boix, SL 

Comsa 
Service
, SAU 

Automati
smes i 

Telegesti
ó, SL 

Energrup 
Bio 

Renovable
s SL  

Tondo 
Energia

, SL 

Velme 
Clima SL  

Cobra 
Instalacion

es y 
Servicios 

SA 

1.Reducció 
percentual 
de l'import 
total del 
contracte  
(%) 

20 % 30,69 % 7,69 % 16,66 % 21 % 8,33 % 13,65 % 12,58 % 



 

 

 

 

 

19 

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

 

2.1 Millora 
sistema de 
gestió 
energètica 
de la 
instal·lació  

sí sí sí sí sí sí sí sí 

3.1 Menor 
petjada de 
carboni en el 
desplaçame
nt dels 
serveis 
tècnics 

0,518 1,4 0,32 0,4373 1,01 0,8091 no 4,53 

3.2 Menor 
petjada de 
carboni en el 
transport de 
biomassa,  

1,099 1,09 3,06 1,09 1,94 1,81 1,81 1,81 

 
La Mesa de Contractació procedeix a efectuar la valoració dels criteris quantificables 
mitjançant aplicació de fórmules, segons el barem de puntuació que regeix el 
contracte: 
Lot 1. La Cellera de Ter 

  Visió Solar, 
SL 

Comet 
Martínez Boix, 

SL 

Comsa Service 
Facility 

Management, 
SAU 

Automatismes i 
Telegestió, SL 

1.Reducció percentual de 
l'import total del contracte  
(%) 

70 69,38 68,96 64,16 

2.1 Augment de la qualitat 
tècnica de instal·lació 
mitjançant l’augment de 
potència tèrmica de la caldera 
per tal de poder proporcionar 
una forma d’operació i gestió 
tèrmica més sobrada al 
sistema 

20 20 20 20 

2.2 Augment de la qualitat 
tècnica de instal·lació 
mitjançant la implantació d’un 
sistema de gestió energètica 
de la instal·lació que permeti 
una gestió i control més 
acurada de la instal·lació 

5 5 5 5 

3.1 Menor petjada de carboni 
en el desplaçament dels 
serveis tècnics.  

0 2 0 2 
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3.2 Menor petjada de carboni 
en el transport de biomassa 2 2,5 2 2 

TOTAL 97,00 98,88 95,96 93,16 

 
 Visió Solar, SL: No es valora el criteri 3.1 atès que indica l’adreça d’un 

treballador. En l’annex 5, relatiu a la fitxa de compromís de l’empresa de 
serveis tècnics qualificat, no es contempla aquesta possibilitat. Per acreditar 
aquets criteri cal adjuntar i signar el document en el qual s’indiqui “la 
localització de la seu o taller dels serveis tècnics fins a la instal·lació licitada, 
indicant l’adreça i nom de l’empresa de serveis tècnics” i no el domicili d’un 
treballador.  

 Comsa Service Facility Management, SAU: No es valora el criteri 3.1 atès que 
no indica la localització de la seu o taller dels serveis tècnics fins a la 
instal·lació licitada, indicant l’adreça i nom de l’empresa de serveis tècnics i per 
tant no acredita el criteri.  
 

Lot 2. Quart: 

  
Visió 
Solar, 

SL 

Comet 
Martín

ez 
Boix, 
SL 

Comsa 
Service, 

SAU 

Automatis
mes i 

Telegestió
, SL 

Energrup 
Bio 

Renovabl
es SL  

Tondo 
Energia, 

SL 

Velme 
Clima SL  

Cobra 
Instalacio

nes y 
Servicios 

SA 
1.Reducció 
percentual de 
l'import total del 
contracte  (%) 

60,65 70 52,56 58,22 61,41 52,93 56,19 55,5 

2.1 Millora 
sistema de gestió 
energètica de la 
instal·lació  

25 25 25 25 25 25 25 

25 
 
 
 

3.1 Menor 
petjada de 
carboni en el 
desplaçament 
dels serveis 
tècnics 

2,50 0 0 2,50 2,50 2,50 0 1 

3.2 Menor 
petjada de 
carboni en el 
transport de 
biomassa  

 2,50  2,50  2,00  2,50  2,50 2,50   2,50  2,50 

 TOTAL  90,65 97,5 79,56 88,22 91,41 82,93 83,69 84,00 

 
 Comet Martínez Boix, SL: No es valora el criteri 3.2 atès que no indica l’adreça 

i nom de l’empresa dels serveis tècnics. No aporta el precontracte d’acord de 
serveis tècnics, i per tant, no acredita el criteri.  

 Comsa Service Facility Management, SAU: No es valora el criteri 3.2 atès que 
no indica la localització de la seu o taller dels serveis tècnics fins a la 
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instal·lació licitada, indicant l’adreça i nom de l’empresa de serveis tècnics i per 
tant no acredita el criteri.  

Un cop efectuada la valoració es passa a formular la determinació de les ofertes 
desproporcionades o anormals, d’acord amb l’apartat J del quadre de característiques 
del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i es 
determina el següent: 
 
Lot 1. La Cellera de Ter:  

Nom de l'empresa Puntuació criteris Oferta 
anormal 

Comet Martínez Boix, SL 98,88 No  

Visió Solar, SL 97 No  

Comsa Service Facility Management, SAU 95,96 No  

Automatismes i Telegestió, SL 93,16 No  

Límit de temeritat  105,88   

 
No es detecta baixa temerària o anormal en cap de les ofertes presentades pel Lot 1 – 
La Cellera de Ter.   
 
Lot 2. Quart:  

Nom de l'empresa Puntuació  Oferta anormal 

Comet Martínez Boix, SL 97,50 Sí 

Energrup Bio Renovables SL  91,41 No  

Visió Solar, SL 90,65 No  

Automatismes i Telegestió, SL 88,22 No  

Cobra Instalaciones y Servicios SA 84,00 No  

Velme Clima SL  83,69 No  

Tondo Energia, SL 82,93 No  

Comsa Service, SAU 79,56 No  

Límit de temeritat  95,93   

 
La Mesa de Contractació constata que d’acord amb l’aplicació de la fórmula 
especificada en l’apartat J del quadre de característiques del PCAP, s’aprecia una 
oferta presumptament anormal presentada per l’empresa Comet Martínez Boix, SL, pel 
lot 2.  
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració, acorda per unanimitat: 

a) Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació de la contractació 
del contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació 
conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de 
titularitat municipal dels municipis de la Cellera de Ter i Quart, beneficiaris de la 
subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb 
l’ordre i valoració següent:  

 
Lot 1. La Cellera de Ter:  
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LOT 1 Empresa Puntuació 
criteri 1  

Puntuació 
criteri 2.1 

Puntuació 
criteri 2.2 

Puntuació 
criteri 3.1 

Puntuació 
criteri 3.2 TOTAL 

1 
Comet 
Martínez Boix, 
SL 

69,38 20 5 2 2,5 98,88 

2 Visió Solar, SL 70 20 5 0 2 97 

3 

Comsa Service 
Facility 
Management, 
SAU 

68,96 20 5 0 2 95,96 

4 Automatismes i 
Telegestió, SL 64,16 20 5 2 2 93,16 

 
Lot 2- Quart:  

LOT 
2 Empresa Puntuació 

criteri 1  
Puntuació 
criteri 2.1 

Puntuació 
criteri 3.1 

Puntuació 
criteri 3.2 TOTAL 

1 Comet Martínez 
Boix, SL 70 25 0 2,5 97,5 

2 Energrup Bio 
Renovables SL  61,41 25 2,5 2,5 91,41 

3 Visió Solar, SL 60,65 25 2,5 2,5 90,65 

4 Automatismes i 
Telegestió, SL 58,22 25 2,5 2,5 88,22 

5 
Cobra 
Instalaciones y 
Servicios SA 

55,5 25 1 2,5 84,00 

6 Velme Clima SL  56,19 25 0 2,5 83,69 

7 Tondo Energia, 
SL 52,93 25 2,5 2,5 82,93 

8 Comsa Service, 
SAU 52,56 25 0 2 79,56 

 
a) La Mesa de contractació acorda sol·licitar a l’empresa licitadora que ha 

incorregut en baixa desproporcionada o anormal en el lot 2 de la licitació, que 
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és Comet Martínez Boix, SL, perquè en el termini de 10 dies hàbils justifiquin la 
baixa per tal que l’òrgan de contractació  pugui determinar si efectivament 
l’oferta resulta anormal o desproporcionada. Un cop rebuda la informació 
justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la Mesa de Contractació acorda 
de proposar l’acceptació, si l’informe tècnic del servei corresponent és 
favorable, de la justificació de l’empresa i proposar a l’òrgan de contractació per 
tal que l’accepti. 
 

b) La Mesa acorda, un cop justificada la baixa desproporcionada de l’empresa 
Comet Martínez Boix, SL, requerir als licitadors que han presentat les millors 
ofertes pels lots 1 i 2 perquè presentin la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits per a contractar que s’estableixen a la clàusula 
quinzena del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte.  
Si la documentació rebuda per part dels licitador millors classificats és correcta i 
l’informe del secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada 
l'acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb 
el que estableixen els articles 140 i 150.2 de la llei 9/2017, de 8 de novembre 
de contractes del sector públic 

c) Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte 
“mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació conjunta 
esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat 
municipal dels municipis de la Cellera de Ter i Quart, beneficiaris de la 
subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)”, una 
vegada comprovada l'acreditació de la disposició dels requisits per a contractar 
que s'estableixen en el Plec de clàusules administratives particulars del 
contracte, a favor de les empreses millor classificades pel preu que consta en 
les seves propostes.» 
 

 Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 10 de desembre de 2020) 
referents a la valoració de la presumpta baixa anormal   

«La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 12 de novembre de 2020 va 
acordar sol·licitar a l’empresa Comet Martínez Boix, SL, que ha incorregut en baixa 
desproporcionada o anormal en la oferta presentada pel lot 2 de la licitació, perquè en 
el termini de 10 dies hàbils justifiquessin la baixa per tal que l’òrgan de contractació  
pugui determinar si efectivament l’oferta resulta anormal.  
En data 9 de desembre de 2020 la tècnica de Medi Ambient va emetre informe 
favorable en relació a la justificació de la baixa efectuada per l’empresa, que es 
reprodueix a continuació: 
“INFORME REFERENT A LA JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA DESPROPORCIONADA 
Referent a la Contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i 
microxarxa en els edificis de titularitat municipal dels municipis de la Cellera de Ter i de 
Quart. Cas del lot 2 Quart 

a) DADES GENERALS 
Títol 2020/4307 Contractació conjunta esporàdica d’una 

caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de 
titularitat municipal dels municipis de la Cellera de 
Ter i de Quart, amb cofinançament del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
de la Unió Europea.  
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Pressupost licitació 377.087,59 euros, més 79.188,39 euros en 
concepte d’IVA, totalitzant un import de 456.275,98 
euros. 

Obertura de Pliques 12 de novembre de 2020, a les 13:07 hores 
Criteri per establir les ofertes 
desproporcionades 

Article  149 de la llei  de contractes 9/2017 

b) ANTECEDENTS 
D’acord amb el procediment marcat en l’ANNEX 4 del PCAP, referent a  les ofertes 
desproporcionades del lot 2-Quart, s’ha calculat la baixa temerària a partir dels criteris 
de l’apartat J del quadre de  característiques del PCAP i en aquest cas, l’empresa 
COMET MARTINEZ BOIX SL es considera baixa anormal 
Oferta desproporcionada o anormal: 

  
Comet Martínez 

Boix, SL 

1.Reducció percentual de l'import total del contracte  (%) 30,69 % 

2.1 Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant la 
implantació d’un sistema de gestió energètica de la instal·lació 
que permeti una gestió i control més acurada de la instal·lació 

Sí 

3.1 Menor petjada de carboni en el desplaçament dels serveis 
tècnics. 

0 

3.2 Menor petjada de carboni en el transport de biomassa.  1,1 

  
c) ARTICLE 149 DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES 9/2017 DEL SECTOR 

PÚBLIC  
D’acord amb el procediment establert en l’article 149  de la nova lleu de 
contractes, cal donar audiència al licitador que ha presentat la oferta considerada 
desproporcionada o anormal per a què justifiqui la valoració de la seva oferta i en 
precisi les condicions, les solucions tècniques adoptades i les condicions 
excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l’originalitat 
de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la 
protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents al lloc en què s’hagi de 
realitzar la prestació. 
d) CONTINGUT DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA DESPROPORCIONADA 

PRESENTADA 
Vist que aquest és un contracte integral, en el qual el valor estimat del contracte es 
calcula de la següent manera: 
 (P1a+P1b+P2+P3)*5 anys + P4 
L’empresa ha justificat els costos del pressupost de cadascuna de les prestacions 
amb els següents punts i ha calculat el cost del projecte de forma global, al·legant 
que hi ha alguna de les prestacions en què no té benefici o que no cobreix costos, 
però que en d’altres té marge suficient per compensar-ho. També ha afegit en 
aquesta justificació el cost de la millora del sistema de control. 
PRESTACIÓ P1a 
En la prestació P1a es declara un preu de 0,02872€/kWh de cost, justificat pel cost 
de l’estella ofertada amb el pressupost de l’empresa distribuïdora i els rendiments 
de la justificació (també adjunt en la justificació de 90€/t). En aquesta prestació s’hi 
ha sumat un 6% en concepte de benefici industrial. No s’ha comptabilitzat el 13% 
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de despeses general perquè l’empresa justifica que no és una prestació d’obra, 
sinó que és un servei de venda tèrmica i aquestes despeses van a càrrec del 
proveïdor, i ja estan incloses en el preu de l’estella. Les despeses administratives 
estan incloses a la gestió de la P2 i en el B.I. 6%:  
PRESTACIÓ P1B 
Per a la prestació P1b, s’ha tingut en compte el canvi d’enllumenat  (costos, hores 
de muntatge i hores de gestió energètica) 
Per a la determinació del cost de la Gestió energètica, s’ha comptabilitzat el preu 
de:  

- 40 focus pel pavelló: 160,49€/u * 40u = 6.419,50€  
El preu dels focus s’ha justificat a partir del pressupost del proveïdor Saltoki 

- Lloguer d’elevador: 665,00€/3 dies  
- Mà d’obra per la seva col·locació: 1.380,00€ (oficial + ajudant, 30 hores cada un).  
- Mà d’obra pel seguiment i gestió tèrmica de la instal·lació:  
S’han comptabilitzat 20 hores de dedicació per any a 21,22€/h: 20h*21,22€ = 
424,40€/any *5 anys: 2.122,00€  
El cost total de la prestació P1b durant els 5 anys, és de 10.586,50€. 

Prestació P2 
En la prestació P2 l’empresa  considera necessària una visita a la instal·lació 
mensual de 3 hores mentre duri el contracte, amb una visita a l’inici i al final de 
la temporada. Es desglossen els costos de la següent manera:  
· Cost de la mà d’obra d’oficial per a COMET: 24,78€/h  
· Càlcul del cost: 1 Oficial de 1ª Calefacció a 24,78€/h x 3h/mes x 12 mesos: 
892,08 €/any  
Amb un total de cost de manteniment preventiu P2 durant els 5 anys: 4.460,40€ 
Prestació P3 
L’empresa té en compte el cost de la prestació de la licitació sense baixa, 
contemplant que aquest ja compta amb despeses generals i benefici industrial. 
Prestació P4 
En la prestació P4, S’aporta pressupost descomposat de cada partida 
pressupostària de l’obra de la prestació P4, en el qual s’hi inclou el 13% de 
despeses indirectes i 6% de benefici industrial així com s’annexen alguns dels 
pressupostos dels principals materials que composen la instal·lació per part de 
diferents proveïdors. Les partides d’obra civil es mantenen pràcticament igual 
respecte els preus de projecte i es presenten descomptes de materials 
hidràulics i/o elèctrics i principalment en la caldera. En aquesta prestació s’hi ha 
inclòs també el cost de la millora. 
1) Petició d’oferta econòmica pel subministrament dels materials definits al 
Projecte executiu, a empreses especialitzades en subministrament de materials 
de la tipologia especificada, en aquest cas TERMOSUN ENERGIAS S.L, 
SALTOKI VIC S.A, WIT TELEGESTION S.A.U, LKN SISTEMES S.L i 
S.E.R.V.E.I S.A. 
2) Determinació de preus unitaris sobre els que no s’ha contemplat baixa, 
mantenint el preu indicat al projecte (preu de licitació) 
3) Determinació de preus de materials no valorats per part d’aquestes 
empreses especialitzades segons base de preus BEDEC de l’ITEC vigent. 
4) Determinació de preus segons experiència COMET en altres obres similars. 
5) Determinació del preu de la mà d’obra en cost segons especialitat i categoria 
professional indicats a la base de preus BEDEC de l’ITEC vigent. 

S’adjunten pressupostos amb els marges de descompte comercial, dels 
distribuïdors comercials i de les partides més significatives.  
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S’exposa en aquesta taula resum, la diferència entre el projecte licitat i els 
pressupost desglossat i especificats per COMET. Cal tenir en compte que en les 
partides d’obra del projecte hi ha inclosa la mà d’obra i en la de COMET la partida 
de mà d’obra s’ha afegit a  banda , però amb els mateixos preus i amidaments de 
projecte. El marge global del projecte es declara en un 35%. 
 

Partides principals Preu projecte Cost COMET justificat % de desviació 

1.1 Obra Civil sala de calderes 2.991,32 € 2.991,32 € 0% 

1.1 Obra civil Rases 9.051,75 € 9.051,75 € 0% 

2.1.Producció de calor Sitja 1.347,20 € 1.347,20 € 0% 

2.2.Producció de calor Caldera 46.762,48 € 27.896,50 € 40% 
2.3 Producció calor Sortida de 
fums 2.187,20 € 1.468,40 € 33% 

2.4 Producció calor Hidràulica 
sala de màquines 15.063,07 € 9.422,12 € 37% 

2.5 Caldera auxiliar 3.067,39 € 1.089,00 € 64% 
3.1 Instal·lació Hidràulica tub 
soterrat 35.255,12 € 19.099,95 € 46% 

3.2 Connexió Hidràulica Pavelló 4.136,62 € 1.374,10 € 67% 

3.3 Connexió Hidràulica Escola 4.136,62 € 1.247,86 € 70% 

3.4 Connexió Local social 3.723,24 € 1.370,25 € 63% 

4.1 Instal·lació pavelló 13.119,58 € 2.838,05 € 78% 

4.2 Instal·lació Gimnàs 8.935,68 € 2.024,20 € 77% 

5.1 Sistema de control 6.425,42 € 4.584,13 € 29% 

5.2 Sistema control-sondes 1.264,38 € 353,90 € 72% 

6. 1 Auxiliars fontaneria 779,30 € 314,51 € 60% 

6.2 Auxiliars electricitat 1.624,00 € 1.144,00 € 30% 

6.3 Auxiliars incendis 532,59 € 352,59 € 34% 

7.1 Suport  800,00 € 500,00 € 38% 

Mà d'obra inclosa partides 
anteriors 14.064,03 €  

Millora  2.062,00 €  

total PEM 161.202,96 € 104.595,86 € 35% 

total PEC sense IVA 191.831,52 € 124.469,07 € 35% 

 
Per justificar la reducció del projecte d’obra i instal·lació de forma global COMET 
MARTINEZ BOIX SL ha justificat via pressupostos de proveïdors les principals 
partides de materials, amb descripcions tècniques i marca i model de material.  
e) ANÀLISI DE LA JUSTIFICACIÓ 
Es consideren suficientment justificats els preus del projecte ofertats mitjançant 
l’aclariment dels marges comercials de les partides del projecte i del marge del 
preu obtingut de l’obra caldera i dels costos de totes les prestacions,  
pressupostos dels proveïdors així com es tenen en compte els beneficis industrials 
i les despeses generals del projecte.   
En els costos també s’hi ha tingut en compte la millora del sistema de control amb 
pressupost adjuntat. 
El balanç seria el següent 

  Pressupost 
base de 

Ofertat Totalitat 
ofertat 5 

Cost real 
PEM 

Cost real 
DG (13%) 

Cost realt 
DG 

Marge 
final 
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licitació anys 
contracte 

(13%)+BI 
6% 

Prestació 
P1a 7.206,95 € 4.995,14 € 24.975,69 

€ 32.500,86 € n.a 34.450,91 
€ 

-9.475,2
3 € 

Prestació 
P1b 4.120,00 € 2.855,57 € 14.277,86 

€ 10.586,50 € 11.962,75 
€ 

12.597,94 
€ 

1.679,93 
€ 

Prestació P2 1.900,00 € 1.316,89 € 6.584,45 
€ 4.460,40 € 5.040,25€ 5.307,88 

€ 
1.276,57 

€ 

Prestació P3 1.200,00 € 831,72 € 4.158,60 
€  incloses 6.000,00 

€ 
-1.841,4

0 € 

Prestació P4 191.831,52 
€ 

132.958,43 
€ 

132.958,4
3 € 104.596,22 € 118.193,7

3 € 
124.469,5

0 € 
8.488,92 

€ 
Valoració 
global   

182.955,0
2 €   

182.826,2
2 € 128,80 € 

 
Les hores de treballadors estimades es consideren suficientment consistents o bé 
s’han agafat les del projecte i els preus hora de treballadors es troben per sobre de 
conveni. 
L’empresa no ha tingut en compte una possible modificació de l’augment de 
consum tèrmic de la P1a previst en el contracte  de fins a un màxim d’un 60% per 
canvi d’usos de les instal·lacions o de condicions climatològiques adverses ni un 
possible augment del cost de la biomassa durant els 5 anys per part de l’empresa 
proveïdora.  
En el primer cas, s’ha simulat aquest cas extrem i tot i que el benefici industrial 
global es veuria reduït, no hi hauria pèrdues. L’augment de cost del combustible 
quedaria compensat pels beneficis dels 6% que s’hi han afegit en la prestació P1a.  
f) CONCLUSIONS 
La justificació presentada per l’empresa COMET MARTINEZ BOIX SL  pel que fa 
a la seva oferta considerada inicialment anormal o desproporcionada es pot 
considerar suficient i s’accepta la justificació presentada com a vàlida.” 

La Mesa de Contractació assumeix com a propi l’informe favorable de la tècnica en 
relació a la presumpta oferta anormal presentada pel Lot 2 per part de l’empresa 
Comet Martínez Boix, SL, i accepta la oferta.  
 A continuació, la secretària de la Mesa informa que en la sessió anterior de data 12 
de novembre de 2020, la Mesa de Contractació va acordar per unanimitat la 
classificació de les ofertes admeses a la licitació, que és la següent:  

Lot 1. La Cellera de Ter:  

LOT 1 Empresa Puntuació 
criteri 1  

Puntuació 
criteri 2.1 

Puntuació 
criteri 2.2 

Puntuació 
criteri 3.1 

Puntuació 
criteri 3.2 TOTAL 

1 
Comet 
Martínez Boix, 
SL 

69,38 20 5 2 2,5 98,88 

2 Visió Solar, SL 70 20 5 0 2 97 
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3 

Comsa Service 
Facility 
Management, 
SAU 

68,96 20 5 0 2 95,96 

4 Automatismes i 
Telegestió, SL 64,16 20 5 2 2 93,16 

 
Lot 2- Quart:  

LOT 2 Empresa Puntuació 
criteri 1  

Puntuació criteri 
2.1 

Puntuació 
criteri 3.1 

Puntuació 
criteri 3.2 TOTAL 

1 Comet Martínez 
Boix, SL 70 25 0 2,5 97,5 

2 Energrup Bio 
Renovables SL  61,41 25 2,5 2,5 91,41 

3 Visió Solar, SL 60,65 25 2,5 2,5 90,65 

4 Automatismes i 
Telegestió, SL 58,22 25 2,5 2,5 88,22 

5 Cobra Instalaciones 
y Servicios SA 55,5 25 1 2,5 84,00 

6 Velme Clima SL  56,19 25 0 2,5 83,69 

7 Tondo Energia, SL 52,93 25 2,5 2,5 82,93 

8 Comsa Service, 
SAU 52,56 25 0 2 79,56 

 
L’empresa primer classificada en ambdós lots és Comet Martínez Boix, SL. La 
secretària de la Mesa apunta que la clàusula A. 2 del Plec de clàusules administratives 
particulars disposa el següent:  
“Les empreses licitadores podran presentar oferta a cadascun dels lots, i només 
podran resultar adjudicatàries d’un (1) lot. 
La valoració es realitzarà de forma independent per a cada un dels lots. En el cas que, 
finalitzada la valoració, l’oferta econòmica presentada sigui millor qualitat-preu en més 
d’un lot, la determinació de l’adjudicació dels lots es resoldrà de la manera següent: 

a) En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en un dels lots i la seva 
proposta compleixi amb tots els requisits mínims establerts en els plecs, se li 
adjudicarà aquest lot i no podrà ser adjudicatària dels altres. 

b) En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en més d’un lot no se li 
aplicarà el límit establert i podrà ser adjudicatària dels lots. 

c) En cas que hagi estat admès més d’un licitador a cada lot, si una empresa 
resulta proposada com a adjudicatària de més d’un lot se li adjudicarà el lot 
seguint els criteris següents: 

 Se li adjudicarà el lot amb el valor estimat del contracte (VEC) més elevat.  
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 En el cas que el VEC sigui igual, se li adjudicarà el lot en el qual hagi 
aconseguit una major diferència de puntuació total respecte del segon 
classificat. Els altres lots seran adjudicats al licitador que hagi estat 
classificat en segona posició. 

 En cas que la diferència de puntuació total respecte del segon classificat 
sigui la mateixa en varis lots, se li adjudicarà el lot en el qual hagi 
aconseguit una major diferència en el criteri “oferta econòmica” respecte del 
segon classificat.  

 Si persisteix l’empat es concedirà un termini de 3 dies hàbils a l’empresa 
per a manifestar per escrit a quin dels lots renuncia.”  

En aplicació de la clàusula reproduïda, vist que les empreses licitadores només podran 
ser adjudicatàries d’un lot i atès que el valor estimat del contracte del Lot 2 – Quart és 
més elevat que el Lot 1 – La Cellera de Ter, la Mesa de Contractació proposta elevar a 
l’òrgan de contractació l’adjudicació dels lots a les empreses següents:  
Lot 1- La Cellera de Ter: a l’empresa classificada en segon lloc, Visió Solar, SL.  
Lot 2 – Quart: a l’empresa classificada en primer lloc, Comet Martínez Boix, SL.  
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració, acorda per unanimitat: 

a) Admetre la justificació de l’oferta amb valors anormals del Lot 2- Quart, 
presentada per Comet Martínez Boix, SL, d’acord amb l’article 149 de la LCSP i 
amb l’informe de la tècnica de Medi ambient de data 09/11/2020.  

b) Aprovar el repartiment de lots de la licitació en virtut dels criteris per a la 
determinació de l’adjudicació dels lots establerts a l’apartat A.2 del Plec de 
clàusules administratives particulars, en el sentit següent:  
Lot 1- La Cellera de Ter: a l’empresa classificada en segon lloc, Visió Solar, SL.  
Lot 2 – Quart: a l’empresa classificada en primer lloc, Comet Martínez Boix, SL.  

c) Requerir a les empreses Comet Martínez Boix, SL, i Visió Solar, SL, perquè 
presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a 
contractar que s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte. 
Si la documentació rebuda per part dels licitadors millors classificats és correcta 
i l’informe del secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada 
l'acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb 
el que estableixen els articles 140 i 150.2 de la Llei de contractes del Sector 
Públic.  

d) Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte 
“mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació conjunta 
esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat 
municipal dels municipis de la Cellera de Ter i Quart, beneficiaris de la 
subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)”, una 
vegada comprovada l'acreditació de la disposició dels requisits per a contractar 
que s'estableixen en el Plec de clàusules administratives particulars del 
contracte, a favor de les empreses millor classificades pel preu que consta en 
les seves propostes.» 

 
a) Documentació administrativa presentada correctament i en conformitat per 

l’empresa Comet Martínez Boix SL. 
 

b) Documentació administrativa presentada correctament i en conformitat per 
l’empresa Visió Solar, SL.  
 

c) Informe favorable de data 12 de gener de 2021 emès per la secretària de la 
Mesa de Contractació conforme la documentació presentada per l’empresa 
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Comet Martínez Boix, SL, s’ajusta als requisits establerts en el plec de clàusules 
administratives particulars.  
 

d) Informe favorable de data 12 de gener de 2021 emès per la secretària de la 
Mesa de Contractació conforme la documentació presentada per l’empresa 
Visió Solar, SL, s’ajusta als requisits establerts en el plec de clàusules 
administratives particulars.  
 

Atès que la durada prevista del contracte és de 5 anys, atès que la delegació de 
competències al President en matèria de contractació pública, efectuada per acord de 
Ple de data 23 de juliol de 2019,  contempla que quedi exclosa de l’abast d’aquesta 
delegació l’adjudicació del contracte i, de conformitat amb les atribucions per a la 
contractació que la disposició addicional 2a 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, les 
competències com a òrgan de contractació corresponen al Ple.  
 
És per això que d'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
 
Primer. Adjudicar el lot 1 – la Cellera de Ter del contracte mixt de subministrament, 
obra i serveis per a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i 
microxarxa en els edificis de titularitat municipal del municipi la Cellera de Ter i Quart, 
beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER), a l'empresa VISIÓ SOLAR, SL, amb NIF B64431422, pels preus que 
seguidament es detallen, i per un import màxim de 104.539,77 € (IVA no inclòs), amb 
la repercussió de la quantitat de 21.953,35 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 
126.493,12 €, i d’acord amb els preus ofertats i la classificació proposada per la Mesa 
de Contractació següent: 
 

 Preus en conformitat amb la oferta presentada:  
 

a) Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 3.120,73 €/any, més 655,35 
€/any en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 3.776,08 €/any. Sent el 
preu unitari màxim 0,02904 €/KwH sense IVA (0,03514 €/kwH amb IVA). 

b) Prestació 1b Gestió energètica integral: 592,80 €/any, més 124,49 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 717,29 €/any.  

c) Prestació 2 Manteniment preventiu: 820,80 €/any, més 172,37 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 993,17 €/any. 

d) Prestació 3 Manteniment correctiu i garantia total: 638,40 €/any, més 134,06 
€/any en concepte d’IVA, totalitzant un preu de 772,46 €/any.  

e) Prestació P4: 78.676,12  euros, més 16.521,98 euros en concepte d’IVA, 
totalitzant un preu de 95.198,10 euros.  

  

 Millores ofertades:  
 

1. Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant l’augment de potència 
tèrmica de la caldera per tal de poder proporcionar una forma d’operació i 
gestió tèrmica més sobrada al sistema.  

2. Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant la implantació d’un 
sistema de gestió energètica de la instal·lació que permeti una gestió i control 
més acurada de la instal·lació. 
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3. Menor petjada de carboni en el transport de biomassa, expressada en kg de 
CO2 per tona d’estella subministrada: 2,784 kg Co2. 

 
Segon. Adjudicar el lot 2 - Quart del contracte mixt de subministrament, obra i serveis 
per a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en 
els edificis de titularitat municipal del municipi la Cellera de Ter i Quart, beneficiaris de 
la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a l'empresa 
COMET Martínez Boix, SL, amb NIF B59950964, pels preus que seguidament es 
detallen, i per un import màxim de 194.014,09 € (IVA no inclòs), amb la repercussió de 
la quantitat de 40.742,96 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 234.757,05 €, i 
d’acord amb els preus ofertats i la classificació proposada per la Mesa de Contractació 
següent: 
 

 Preus  en conformitat amb la oferta presentada:  
 

 Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 7.206,95 €/any, més           
1.513,46 €/any en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de                   
8.720,41 €/any. Sent el preu unitari màxim 0,02207 €/KwH sense IVA (0,02670 
€/kwH amb IVA). 

 Prestació 1b Gestió energètica integral: 2.855,57 €/any, més 599,67 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 3.455,24 €/any.  

 Prestació 2 Manteniment preventiu: 1.316,89 €/any, més 276,55 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 1.593,44 €/any. 

 Prestació 3 Manteniment correctiu i garantia total: 831,72 €/any, més 174,66 
€/any en concepte d’IVA, totalitzant un preu de 1.006,38 €/any.  

 Prestació P4: 132.958,43 euros, més 27.921,27 euros en concepte d’IVA, 
totalitzant un preu de 160.879,70 euros.  

  

 Millores ofertades:  
 

 Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant la implantació d’un 
sistema de gestió energètica de la instal·lació que permeti una gestió i control 
més acurada de la instal·lació 

 Menor petjada de carboni en el transport de biomassa, expressada en kg de 
CO2 per tona d’estella subministrada: 1,099 kg Co2. 

 
Tercer. Disposar la despesa derivada de la Prestació P4 del contracte per un import 
total de 256.077,80 €, Iva inclòs, d’acord amb el següent detall, tot cancel·lant la 
despesa autoritzada sobrant d’acord amb la següent taula: 
 

Lot  Anualitat 
Aplicació 

pressupostària 

Import 
autoritzat 
licitació 

Import 
disposició 
IVA inclòs 

Diferència 

1 2021 520.1720.62303  104.383,88 € 95.198,10 € 9.185,78 € 

2 2021 520.1720.62303  232.116,14 € 160.879,70 € 71.236,44 € 

Totals 256.077,80 € 80.422,22 € 

 
Quart. Reajustar la despesa autoritzada pel que fa a un possible excés d’amidaments, 
segons deriva de l’adjudicació d’acord amb el següent:  



 

 

 

 

 

32 

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

 

Lot  Anualitat 
Aplicació 

pressupostària 

Import 
autoritzat 
licitació 

Baixa 
Total 

autoritzat 

1 2021 520.1720.62303  10.438,39 € 918,58 € 9.519,81 € 

2 2021 520.1720.62303  23.211,61 € 7.123,64 € 16.087,97 € 

 
Cinquè. Comunicar a l’Ajuntament de la Cellera de Ter la despesa a disposar derivada 
les prestacions P1a, P1b, P2, P3 del lot 1 del contracte per a la seva imputació a les 
aplicacions pressupostàries que corresponguin:  
 

 Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 15.603,65 euros, més 
3.276,77 euros en concepte d’IVA, totalitzant un import de 18.880,42 euros.  

 Prestació 1b Gestió energètica integral: 2.964,00 euros, més 622,44 euros en 
concepte d’IVA, totalitzant un import de 3.586,44 euros.  

 Prestació 2 Manteniment preventiu: 4.104,00 euros, més 861,84 euros en 
concepte d’IVA, totalitzant un import de 4.965,84 euros.  

 Prestació 3 Manteniment correctiu i garantia total: 3.192,00 euros, més 670,32 
euros en concepte d’IVA, totalitzant un import de 3.862,32 euros.   

 
Sisè. Comunicar a l’Ajuntament de Quart la despesa a disposar derivada les 
prestacions P1a, P1b, P2, P3 del lot 2 contracte per a la seva imputació a les 
aplicacions pressupostàries que corresponguin:  
 

 Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 36.034,75 euros, més 
7.567,30 euros en concepte d’IVA, totalitzant un import de 43.602,05 euros.  

 Prestació 1b Gestió energètica integral: 14.277,86 euros, més 2.998,35 euros 
en concepte d’IVA, totalitzant un import de 17.276,21 euros.  

 Prestació 2 Manteniment preventiu: 6.584,45 euros, més 1.382,73 euros en 
concepte d’IVA, totalitzant un import de 7.967,18 euros.  

 Prestació 3 Manteniment correctiu i garantia total: 4.158,60 euros, més 873,31 
euros en concepte d’IVA, totalitzant un import de 5.031,91 euros.   

 
Setè. Nomenar com a responsable del contracte en relació a les prestacions P1a, P1b, 
P2 i P3 a l’enginyera del Servei de Medi Ambient, Sra. Remei Aldrich Tomàs, d’acord 
amb l’article 62 LCSP i comunicar-li que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a 
la DA 3ra LCSP, la intervenció general haurà d’estar present en la recepció material 
del contracte en l’exercici de la funció interventora. En aquest sentit, el responsable del 
contracte avisarà a la Intervenció general d’acord amb el contingut de la circular 
reguladora d’aquest procediment. 
 
Vuitè. Aprovar les minutes dels lots 1 i 2 del contracte mixt de subministrament, obra i 
serveis per a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i 
microxarxa en els edificis de titularitat municipal dels municipis de la Cellera de Ter i de 
Quart, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER), a signar entre les empreses adjudicatàries i la Diputació de Girona, que 
consten a l’expedient.  
 
Novè. Aprovar la formalització del contracte i, vist que aquesta resolució és susceptible 
de recurs especial en matèria de contractació, comunicar a l’empresa adjudicatària 
que l’eficàcia d’aquesta resolució queda demorada durant el termini de quinze (15) 
dies hàbils. En el supòsit que transcorregut el termini previst no s’hagi interposat cap 
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recurs, requerir a l’empresa adjudicatària per tal que formalitzi el corresponent 
contracte administratiu en el termini de cinc (5) dies hàbils, sempre i quan s’hagi deixat 
constància en l’expedient de la no interposició de recurs especial i hagi estat fiscalitzat 
favorable per part de la Intervenció general. 
L’import de la despesa disposada esdevindrà definitiu en cas de quedar definitivament 
aprovada la formalització del contracte. 
 
Desè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el 
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP.  
 
Onzè. Comunicar la present resolució als ajuntaments de la Cellera de Ter i de Quart.  
 
Dotzè. Publicar la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent 
contracte en el DOUE i posteriorment al perfil de contractant de la Diputació de Girona.  
 
Tretzè. Designar com a facultatiu tècnic representant de l’administració a la Sra. Remei 
Aldrich Tomàs, enginyera del Servei de Medi, per tal que assisteixi a l’acta de recepció 
de les obres i en les demés funcions establertes legalment.  
 
Catorzè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el 
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP 
 
Quinzè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt núm. 10, que és la proposta 
d’adjudicació del contracte mixt d’instal·lació de calderes de biomassa. La senyora 
Montse Mindan té la paraula. 
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, intervé i 
diu: Moltes gràcies, president. Bon dia a tots. En aquest cas, des de la mesa de 
contractació se’ns proposa adjudicar dos contractes mixt d’obra i servei de caldera de 
biomassa i de microxarxa als pobles de La Cellera de Ter i Quart. Es van presentar sis 
empreses a aquesta licitació i en primer lloc va guanyar o se li adjudicarà a Visió Solar 
SL per un total de 126.492,12 € amb l’IVA inclòs. El segon lot s’adjudica pel mateix 
concepte, per a la contractació de caldera de biomassa i microxarxa pels edificis de 
titularitat municipal. En aquest cas a Quart, a l’empresa Comet Martínez Boix SL per 
una quantitat de 234.757,05 €. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyora Mindan. Alguna qüestió en 
aquest sentit? No? Per tant, entenc que quedaria aprovat per unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
11. Designació de Patró de la Fundació Casa de Cultura de Girona. Secretaria 

General - 2021/B070200/4278 
 

“Atès que en data 15 de desembre de 2015, la Diputació de Girona va designar el 
senyor Xavier Soy i Soler com a patró de la Fundació Casa de Cultura de Girona, sota 
la condició de persona física que destaca en l’àmbit sociocultural de les comarques 



 

 

 

 

 

34 

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

 

gironines, de conformitat amb el penúltim paràgraf de l’article 8 dels Estatuts de la 
Fundació. 
 
Atès que d’acord amb la inscripció realitzada a la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques la designació del senyor Soy va finalitzar el passat 25 de febrer de 2021.  
 
Atès el que preveu l’article 8 dels Estatuts de la Fundació Casa de Cultura de Girona, 
aprovada definitivament la seva darrera modificació, amb data 19 de maig de 2015 
(BOP núm. 97 de 21/5/2015), el qual estableix el següent: 
 
“Podran ser membres del Patronat les persones físiques o jurídiques designades per la 
Diputació de Girona, entre les que destaquin en l’àmbit sociocultural de les comarques 
gironines”. 
 
Per tot el que s’exposa, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Designar el senyor XAVIER SOY I SOLER, patró de la Fundació Casa de 
Cultura de Girona, sota la condició de persona física que destaqui en l’àmbit 
sociocultural de les comarques gironines, de conformitat amb l’article 8 dels Estatuts 
de la Fundació. 
 
SEGON. Notificar aquesta designació a la Secretaria de la Fundació Casa de Cultura 
de Girona als efectes d’elaborar la proposta que, pel que fa al nomenament i 
acceptació del càrrec de Patró del senyor Xavier Soy i Soler, haurà de ser acordada 
pel Patronat de la Fundació en la propera sessió que celebri.” 
 
El senyor President, comenta que ara passaríem al punt 11è, que és la designació del 
patró de la Fundació Casa de Cultura de Girona. Senyor Piñeira, té la paraula. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies, 
senyor president. Simplement per significar que amb data 15 de desembre del 2015 es 
va designar el senyor Xavier Soy com a patró de la Casa de Cultura. Aquesta 
designació va finalitzar amb data 25 de febrer de 2021. L’article 8 dels Estatuts de la 
Casa de Cultura estableixen que es poden nomenar persones físiques o jurídiques que 
destaquin en l’àmbit sociocultural de les comarques gironines. Entenem que l’aportació 
del senyor Soy durant aquests anys ha estat positiva. A més a més, ell coneix molt 
també tant en l’àmbit del sector públic com a diputat de Cultura que va ser, 
predecessor meu, com també, a més a més, molt vinculat a la Casa de Cultura de la 
qual va ser-ne vicepresident, pràcticament amb funcions de president. Per tant, 
entenem que la seva aportació segueix sent positiva i el que es proposa és renovar el 
senyor Xavier Soy com a patró de la Casa de Cultura. Moltíssimes gràcies, senyor 
president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Hi ha alguna paraula respecte 
a aquest punt? 
La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, nosaltres, president. 
El senyor President, manifesta: Sí, senyora Pèlach. Endavant. I després el senyor 
Fernández. 
La diputada senyola Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes gràcies. Nosaltres una 
mica ja ho vam comentar a la Comissió Informativa, però en tot cas, en primer lloc, el 
que ens sap greu és que s’hagi pres aquesta decisió sense un debat previ i més quan, 
jo mateixa, com a membre del Patronat, fa mesos que em vaig interessar pel tema. En 
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segon lloc, sí que nosaltres volíem d’alguna manera dir que el senyor Soy ja acumula 
molts anys com a membre del Patronat. Nosaltres mantenim el que dèiem aleshores, 
que des de la nostra perspectiva i com a membre del Patronat, i a partir de la seva 
participació que nosaltres hem pogut observar a les reunions on se’ns convoca, doncs 
tenim la percepció que sigui un membre actiu. En tot cas, creiem que el que es fa amb 
aquesta decisió de mantenir el senyor Soy i, per tant, no plantejar cap canvi en aquest 
sentit, el que creiem és que s’ha perdut l’oportunitat de buscar algú que portés una 
mirada nova i que portés una mirada fresca, podríem dir, al Patronat. Per això, el 
senyor Soy al final està absolutament vinculat a la seva trajectòria política com la 
majoria de membres del Patronat, en el seu cas, de fet, ja més de 40 anys que es 
dedica a la política. I nosaltres, precisament, pensem que aquesta figura de persona 
física que destaqui en l’àmbit sociocultural, el que té sentit és sobretot per aportar un 
valor afegit. És una perspectiva més professional, no des d’aquella mirada que ja 
tenim les persones que durant més o menys temps ens dediquem a política. En tot cas, 
lamentem que s’hagi perdut aquesta oportunitat i lamentem que no se’ns hagi 
consultat. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Fernández. 
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Sí, nosaltres per anunciar el 
nostre vot positiu. Nosaltres pensem que el senyor Soy i la seva trajectòria, sense 
entrar en si fins i tot si la Casa de Cultura podria tenir més assessors o diferents, jo 
penso que ell i la seva trajectòria política, precisament, no ha de ser un element que 
vagi en contra del fet que puguem nomenar-lo, per tant, reconeguda. Per això, 
nosaltres, en aquest cas, farem el nostre vot positiu. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Fernández. Respecte al que deia 
la senyora Pèlach, no sé si el senyor Piñeira vol dir alguna cosa. 
El vicepresident segon, senyor Piñeira, manifesta: Sí. Bé, la senyora Pèlach, il·lustre 
diputada, deia que es dedica a la política. Segurament ho hauríem de dir en passat, 
que es dedicava a la política, i en aquest sentit, aquí el que es valora és la seva 
expertesa tant en el marc d’aquesta casa com a diputat que va ser com en el marc de 
la Casa de Cultura, com també com a patró d’altres institucions, com poden ser la 
Fundació Fita amb la qual la Casa de Cultura hi té una estreta relació. Per tant, 
entenem que té experiència tant en l’àmbit del sector públic com també, a més a més, 
té experiència en l’àmbit del sector privat. A més a més, vull recordar que el càrrec de 
patró és un càrrec no retribuït. Penso que això també és important que ho destaquem. 
Per tant, és tot un seguit de persones, com tenim a tants patronats o institucions, en el 
nostre país i en el nostre món que dediquen una part del seu temps a fer un servei 
públic sense que això comporti una retribució. Reitero, tampoc hi vull entrar molt 
perquè entenc que la idoneïtat dels candidats sempre és una qüestió molt valorativa. I, 
per tant, tots els criteris són legítims. El del Govern és que és, com dèiem, una 
persona que té expertesa tant en el sector públic com en el sector privat, especialment 
i particularment en l’àmbit cultural. I, precisament, també moltes institucions vinculades 
a la Casa de Cultura i per això pensàvem que era un candidat idoni. Moltíssimes 
gràcies, senyor president. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Vot en contra, entenc que hi ha el de la 
senyora Pèlach, que ha dit en contra. D’abstencions no n’hi hauria cap. I vots a favor, 
la resta. Per tant, 26 vots a favor i 1 vot en contra, senyor secretari, quedaria aprovada 
aquesta designació. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
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de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra 
del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions. 
 
12. Aprovació d'adhesió a la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial (FMIT) 

i aprovació dels seus estatuts. Secretaria General - 2021/A030300/1539 
 
“L’entitat anomenada “Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT)” és una entitat 
sense afany de lucre, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i al dret 
català, i especialment a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya i d'altres disposicions aplicables i que la desenvolupin. 
 
D'acord amb l'article 5 dels seus estatuts, la Fundació té com a objecte recolzar, 
incentivar i millorar la gestió local per al reconeixement d’un territori divers, impulsar 
una relació àgil i transparent entre administracions, promoure una visió conjunta en 
l’assoliment d’un territori avançat i crear l’espai de reflexió i pensament transversal 
sobre el futur del territori des de la visió municipalista.  
 
Per assolir aquests objectius fundacionals la Fundació desenvoluparà les activitats que 
el Patronat consideri necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.  
 
En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvoluparà les 
activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació i que en cap cas no 
comportaran l’exercici de funcions exclusives de l’administració pública:  
 

 Informar, proposar i participar activament de les noves normatives, plans i 
projectes amb incidència a tot el territori.  

 Assessorar les diferents administracions locals, supramunicipals, i entitats 
territorials o sectorials en els diferents àmbits temàtics per a un desenvolupament 
sostenible i de qualitat.  

 Acompanyar les administracions locals i territorials en l’intercanvi de 
coneixement i foment del desenvolupament i presa de decisions.  

 Impulsar i assistir iniciatives municipals i supramunicipals en planejament i 
gestió urbanística i territorial, de millora dels hàbitats urbans i de l’obra pública, de 
dinamització territorial en habitatge, de dinamització econòmica, en mobilitat i medi 
ambient.  

 Planificar i redactar projectes adaptats a les iniciatives i necessitats que 
presenta el món local, garantint en tot moment la seva diversitat.   

 Formar contínuament en aquelles normatives i instruments amb incidència 
directa sobre el municipi.  

 Donar suport tècnic a les activitats ordinàries de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) en l’àmbit de la central de compres, la formació o 
qualsevol altra activitat o servei amb incidència al món local des de la perspectiva 
de la planificació i gestió territorial. Aquest suport tècnic a l’ACM no podrà ser la 
principal activitat de la fundació.  

 Establir un espai de reflexió i pensament per contribuir a la planificació, 
estudi i implementació d’accions de l’àmbit de la planificació i gestió territorial des 
d’una perspectiva municipalista i transversal entre agents, organismes i institucions 
competents en la matèria.   

 Organitzar jornades, conferències, seminaris i altres activitats de debat, 
reflexió i formació.  

 Editar i difondre tota mena de publicacions vinculades amb els seus fins. 
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La Diputació de Girona no és aliena a l’interès que suposa formar part del Patronat 
d’aquesta Fundació com membre institucional, donat que la seva activitat redunda en 
exclusiu benefici dels ens locals, mitjançant la manifestació de les activitats de l’ens 
anteriorment relacionades. 
 
L’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(d’ara endavant, LBRL) estableix com a competència de les diputacions la de 
l'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En aquest sentit, 
l’objectiu i la finalitat derivats del fet de formar part de la Fundació és que la Diputació 
pot facilitar i potenciar en alguns supòsits i a través d’aquesta via la seva competència 
d'assistència a favor dels municipis, en un aspecte tan sensible i important com és el 
de la gestió local des d’un punt de vista del territori. 
 
L’article 47 g) de la LBRL i l’article 114.3, d) 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 
estableix que la creació d’organitzacions de caràcter associatiu, la seva adhesió i 
l’aprovació, i la modificació dels seus estatuts és competència del Ple, amb el requisit 
de la seva aprovació amb el vot favorable de la majoria absoluta legal de membres de 
la corporació. 
 
Pels expressats motius, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la 
corporació la proposta d’acord següent: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió de la Diputació de Girona a l’entitat anomenada Fundació 
Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT). 
 
Segon. Aprovar els Estatuts de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) del 
tenor següent: 
 
“ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ MUNICIPALISTA D’IMPULS TERRITORIAL (FMIT)   
 
CAPÍTOL I  
Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic  
 
Article 1. Denominació, naturalesa i durada  
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els 
recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats 
d’interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació 
Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT).   
La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.  
 
Article 2. Domicili  
El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer València, 
núm.231, 6a planta  
 
Article 3. Àmbit d’actuació   
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, 
pot actuar a la resta del món.  
 
Article 4. Règim jurídic  
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La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar 
per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.  
La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les 
disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels 
acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.  
La Fundació podrà ser titular de drets, i adquirir i posseir béns mobles i immobles, 
contreure obligacions, administrar i alienar béns per qualsevol títol vàlid en dret, 
d’acord amb el que estableix l’ordenament jurídic. Així mateix, la Fundació podrà ésser 
part processal, intervenir en judicis en defensa de llurs interessos i defensar-hi 
interessos col·lectius relacionats amb llur objecte o llur finalitat, d’acord amb el que 
estableix l’ordenament jurídic.  
 
CAPÍTOL II  
Finalitats fundacionals i activitats  
 
Article 5. Finalitats fundacionals  
La Fundació té per objecte:   

 Recolzar, incentivar i millorar la gestió local per al reconeixement d’un 
territori divers.  
 Impulsar una relació àgil i transparent entre administracions.  
 Promoure una visió conjunta en l’assoliment d’un territori avançat  
 Crear l’espai de reflexió i pensament transversal sobre el futur del territori 
des de la visió municipalista.  

Les finalitats fundacionals s’han d’assolir des de l’estructura organitzativa, l’adequada 
planificació i previsió en el temps i els pressupostos existents en cada moment, 
atenent els criteris establerts en aquests Estatuts, procurant i perseguint cuidar els 
detalls i incrementant constantment la qualitat i la recerca de l’excel·lència en totes les 
activitats desenvolupades per la Fundació.  
 
Article 6. Activitats   
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que 
el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.  
En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les 
activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació i que en cap cas no 
comportaran l’exercici de funcions exclusives de l’administració pública:  

 Informar, proposar i participar activament de les noves normatives, plans i 
projectes amb incidència a tot el territori.  

 Assessorar les diferents administracions locals, supramunicipals, i entitats 
territorials o sectorials en els diferents àmbits temàtics per a un 
desenvolupament sostenible i de qualitat.  

 Acompanyar les administracions locals i territorials en l’intercanvi de 
coneixement i foment del desenvolupament i presa de decisions.  

 Impulsar i assistir iniciatives municipals i supramunicipals en planejament i 
gestió urbanística i territorial, de millora dels hàbitats urbans i de l’obra pública, 
de dinamització territorial en habitatge, de dinamització econòmica, en mobilitat 
i medi ambient .  

 Planificar i redactar projectes adaptats a les iniciatives i necessitats que 
presenta el món local, garantint en tot moment la seva diversitat.   
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 Formar contínuament en aquelles normatives i instruments amb incidència 
directa sobre el municipi.  

 Donar suport tècnic a les activitats ordinàries de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques(ACM) en l’àmbit de la central de compres, la formació o 
qualsevol altra activitat o servei amb incidència al món local des de la 
perspectiva de la planificació i gestió territorial. Aquest suport tècnic a  l’ACM 
no podrà ser la principal activitat de la fundació.  

 Establir un espai de reflexió i pensament per contribuir a la planificació, estudi i 
implementació d’accions de l’àmbit de la planificació i gestió territorial des d’una 
perspectiva municipalista i transversal entre agents, organismes i institucions 
competents en la matèria.   

 Organitzar jornades, conferències, seminaris i altres activitats de debat, reflexió 
i formació.  

 Editar i difondre tota mena de publicacions vinculades amb els seus fins.  
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les 
normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos 
o llicències pertinents.  
  
Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats   
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al 
compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.   
La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions  
i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.  
En qualsevol cas, tots els recursos humans i materials, així com les activitats 
desenvolupades per la Fundació, estaran adreçats a l’acompliment del seu objecte.  
  
Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris   
Són beneficiaris de la Fundació els ens locals de Catalunya; també ho són aquelles 
persones, físiques o jurídiques, de forma individual o col·lectiva, que tinguin interès en 
les finalitats de la Fundació.  
En tot cas podran ser beneficiàries de la Fundació aquelles persones que estiguin 
dintre del seu objecte i finalitat o qualssevol altres que el Patronat pugui determinar 
d’acord amb els criteris d’aquest article dels Estatuts, de forma que ningú no pugui 
al·legar, ni individualment ni col·lectivament, davant la Fundació, cap dret d’ús ni 
gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a 
persones determinades. L’elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat amb 
criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que es trobin en les 
circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, 
demandar la prestació del servei que la Fundació pugui oferir i complir els requisits 
específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.  
   
CAPÍTOL III   
Règim econòmic  
 
Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques  
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El 
patrimoni està integrat:   

per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.  
per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació 
amb la finalitat d’incrementar la dotació, i   
per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al 
patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.  
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Article 10. Actes de disposició   
10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les 
finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant 
les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur 
alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot 
aplicant el principi de subrogació real.   
10.2  Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o 
parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l’acte de 
disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci 
constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per 
tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que 
justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte 
que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació. 
10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen 
directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, 
abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per 
prendre la decisió responsablement.   
10.4  Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, 
gravamen o administració extraordinària en els casos següents:  

si el donant ho ha exigit expressament  
si ho estableix una disposició estatutària   
si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques 

o s’han adquirit amb fons públics. 
o El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat 
amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les 
modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.  
o Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets 
que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació 
d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital 
fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria 
absoluta i el compliment dels requisits legalment previstos.  
o Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin 
l’adopció d’una declaració responsable, caldrà el vot favorable de dos 
terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin 
votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació. 

  
Article 11. Règim comptable  
11.1.  La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes 
anuals.  
11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes 
anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, 
de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les 
disposicions que en cada cas siguin aplicables.  
L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre.  
11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:  

 el balanç de situació,  
 el compte de resultats,  
 el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,  
 el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i  
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 la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació 
continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les 
actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar 
el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els 
recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les 
societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de 
participació.  

- La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels 
actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la 
memòria dels comptes anuals. 
- El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de 
tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma 
prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en 
el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació. 
- El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions 
financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el 
grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim 
de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat 
reguladora.  
- Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es 
donen les circumstàncies legalment previstes.    

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els 
comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la 
demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància 
excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de 
convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de dos mesos a comptar de la 
petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de 
comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop 
convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons 
interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix 
el Codi civil de Catalunya.  
  
Article 12. Recursos anuals  
Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:  

 les rendes i rendiments produïts per l’actiu,  
 els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i  
 les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no 

hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.   
  
Article 13. Aplicació obligatòria  
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta 
per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar 
o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El 
Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.  
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha 
de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució 
dels fins fundacionals.                                         
L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats 
fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici 
del següent al de l’acreditació comptable.  
Els donatius i altres recursos que s’obtenen per a incrementar la dotació i els resultats 
extraordinaris obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació que mantenen 
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aquest caràcter de dotació no entren en el càlcul del percentatge establert a l’apartat 
anterior.  
  
Article 14. Despeses de funcionament  
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, 
sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden 
ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.  
  
Article 15. Participació en societats  
La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, 
llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.  
La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i 
tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o 
indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.  
En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha 
de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.  
 
CAPÍTOL IV  
Organització i funcionament  
  
Article 16. Òrgans   
16.1 L’administració, gestió i representació de la Fundació, de conformitat amb el que 
estableixen aquests Estatuts, correspon als òrgans següents: 

 El Patronat.   
 La Presidència del Patronat.   
 Els Vicepresidents del Patronat.   
 La Comissió delegada  
 El/la Director/a.   
 Els Consells Assessors.  

16.2 Els òrgans anteriors formaran llur voluntat per mitjà de decisions o acords 
adoptats de conformitat amb els presents Estatuts. Tanmateix, els esmentats òrgans 
poden delegar les funcions que tenen encomanades en alguns dels seus membres o 
en altres òrgans, amb els límits que s’estableixin a la llei o als presents Estatut  
  
Article 17. El Patronat    

 El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la 
representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la 
consecució dels fins fundacionals.   

 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o 
jurídiques i constituït per un mínim de dinou persones i un màxim de vint-i-set, amb 
la següent composició:  

o Patrons amb caràcter indefinit:   
-. L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).  
-. Les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, si sol·liciten al 
Patronat formar-ne part.   

o Patrons temporals, amb una durada de sis anys:  
Un mínim de quatre i un màxim de sis col·legis professionals vinculats amb els fins 
fundacionals, nomenats pel Patronat.   
Les persones físiques que representin aquestes entitats no podran exercir aquesta 
representació més d’un mandat consecutiu dins del mateix grup, sens perjudici que 
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puguin ser membres del Patronat com a representants de les entitats d’un altre grup o 
bé com a electes locals del grup d.    

a) Patrons temporals, amb una durada de sis anys, no reelegibles en el 
mandat successiu.     

Un mínim de quatre i un màxim de sis persones nomenades pel mateix Patronat, entre 
persones, físiques i jurídiques, dels àmbits professional i/o acadèmic vinculats amb els 
fins fundacionals.  

b) Patrons temporals, amb una durada de quatre anys, no reelegibles en el 
mandat successiu:   

Deu persones nomenades pel Comitè Executiu de l’ACM entre els seus membres i, si 
així ho acorda aquell Comitè Executiu, entre alcaldes i alcaldesses de municipis 
associats a l’ACM.   
Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; 
que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per 
administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra 
l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.  
Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera 
estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les 
regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.   
  
També assistirà a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, qui hi exerceixi les 
funcions de Secretaria, i hi podran assistir com a convidats, amb veu i sense vot, si així 
s’acorda, els càrrecs directius de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM).  
  
Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec   
Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van 
ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona 
substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró 
substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels 
membres.  
Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament 
el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.  
  
Article 19. Gratuïtat 
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser 
reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys 
que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec, incloent-hi, si 
així s’acorda, la indemnització per assistència a les sessions dels òrgans de govern.  
  
Article 20. Facultats i delegació de funcions   
Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en 
general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més 
excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.   
El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la 
legislació aplicable.   
En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les 
facultats següents:  

a) La modificació dels estatuts.  
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.  
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c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els 
comptes anuals.  
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin 
un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de 
la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de 
cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte 
corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.  
e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.  
f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.  
g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.  
h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció 
d’una declaració responsable. 
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables. 

El Patronat podrà nomenar un Apoderat general amb les facultats que es determini en 
l’acte de nomenament, sempre que aquestes siguin susceptibles d’apoderament.   
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del 
Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de 
conformitat amb la legislació vigent.  
  
Article 21. Règim de convocatòria  
a) El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l’any, i 

obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat 
d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.  

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de la 
Presidència, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon 
funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part 
dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies 
següents a la sol·licitud. 
b) El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant 
videoconferència,multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la 
presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació 
dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir 
en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on 
es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents 
aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La 
convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de 
tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden 
prendre acords vàlids.  
c) La reunió s’ha de convocar almenys amb set dies d’antelació respecte de 
la data prevista perquè tingui lloc.  
d) Excepcionalment, de conformitat amb l’article 312-7 del llibre tercer del 
Codi Civil de Catalunya, i en atenció a la urgència amb què s’hagi d’adoptar un acord, 
el president del Patronat podrà optar per proposar l’adopció de l’acord sense 
necessitat de reunir el Patronat, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, 
comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets 
d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi 
l’autenticitat. En aquests casos s’entendrà que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la 
Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.  
  
Article 22. La Presidència i els Vicepresidents.   
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La presidència del Patronat correspon a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i serà exercida pel president o presidenta d’aquesta entitat que 
també en serà el representant al Patronat. 
 
La Presidència del Patronat nomenarà un mínim de dos i un màxim de quatre 
Vicepresidents entre els altres membres d’aquest òrgan, la meitat dels quals hauran de 
ser electes locals, i establirà l’ordre successiu en què hauran de substituir el/la 
president/a en cas d’absència. El nomenament dels vicepresidents haurà de ser 
ratificat pel Patronat.   
  
Article 23. Facultats de la Presidència.  
La Presidència del Patronat i, en la seva absència, la Vicepresidència a la qual en   
correspongui la substitució, exercirà les facultats següents:   

 Representar institucionalment la Fundació.  
 Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i 
aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.  
 Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas 
d’empat.  
 La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin 
expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la 
normativa aplicable.  

  
Article 24. La Secretaria del Patronat  
El Patronat nomenarà el secretari o secretària, que no tindrà la condició de patró. 
Correspon a la Secretaria redactar les actes de les reunions del Patronat, estendre 
certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del 
president, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació.  
Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen 
aquests estatuts.  
   
Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords  
El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la 
reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un 
dels patrons. En segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part 
dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat 
hauran d’assistir-hi, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.   
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot 
respecte d’actes concrets. Els patrons podran delegar el seu vot un màxim de dues 
sessions consecutives del Patronat, llevat que es pugui justificar una nova delegació i 
així ho accepti el Patronat. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una 
institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles 
d’organització de la mateixa institució.  
Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, 
presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del 
president/a.  
  
El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del 
Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.  
El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les 
persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb 
veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.  
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Article 26. Majories qualificades 
1. Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat, 
incloent-hi sempre el vot favorable de l’ACM, com a entitat fundadora, per a l’adopció 
dels següents acords:  

a) l’aprovació dels comptes anuals i del pressupost anual,  
b) el nomenament de Patrons i del Director.   
c) l’aprovació d’operacions d’endeutament.  
d) els actes de disposició sobre bens que, en conjunt o individualment, tinguin 
un valor superior a un vint per cent (20%) de l’actiu de la Fundació,   

2. Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat, incloenthi 
sempre el vot favorable de l’ACM, com a entitat fundadora, per a l’adopció dels 
següents acords:  

a) la modificació dels Estatuts, 
b) la constitució de societats o la dotació d’altres persones jurídiques, 
c) la dissolució de societats o d’altres persones jurídiques  
d) la dissolució, la fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i 
passius de la Fundació.  
e) L’adopció de declaracions responsables.  

  
Article 27. De les actes   
De cada reunió, la Secretaria n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la 
data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, 
les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, 
amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.   
Les actes han de ser redactades i firmades per la Secretaria amb el vistiplau de la 
Presidència i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la 
sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força 
executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts 
o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són 
d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.  
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat 
aprovades pel Patronat.  
  
Article 28. Conflicte d’interessos 
Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya estaran obligats a:  

a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat 
absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.  
b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni de la informació 
obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici 
econòmic.  
c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n’hagi 
tingut coneixement per la seva condició de Patró.  
d) Complir els requisits que estableixi el sistema de garantia de compliment 
legal ( Compliance) de què es doti la Fundació.  

En cas de existir un conflicte d’interessos amb la Fundació, la persona afectada no pot 
intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords, i s'ha d'abstenir d'intervenir en 
la deliberació i la votació. Tanmateix la persona afectada ha de comunicar al Patronat 
qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació, havent 
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de proporcionar-li tota la informació rellevant al respecte. En cas de que el conflicte 
sigui irrenunciable o no es pugui salvar el Patró haurà de dimitir del seu càrrec.  
  
Article 29. Cessament  
1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:  

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, 
en el cas de les persones jurídiques.  
b) Incapacitat o inhabilitació.  
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del 
Patronat.  
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.  
e) Renúncia notificada al Patronat.  
f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la 
Fundació o que decreti la remoció del càrrec.  
g) En el cas de tres absències consecutives a les sessions del Patronat a les 
quals hagi estat convocat, si així ho decideix el Patronat. 
h) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.  

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes 
per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan 
s'inscriu en el Registre de Fundacions.  
 
CAPÍTOL V   
Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions  
 
Article 30. La Comissió Delegada del Patronat.  
El Patronat pot nomenar una Comissió Delegada que exercirà les funcions que li siguin 
delegades, d’acord amb l’article 20 d’aquests estatuts i la legislació aplicable, i que 
tindrà la següent composició:  

 La Presidència del Patronat, que també n’exercirà la presidència.  
 Els Vicepresidents del Patronat.  
 Un mínim de tres i un màxim de sis patrons, entre els quals hi haurà 

d’haver almenys un patró pertanyent a cadascun dels grups descrits a les 
lletres b, c i d de l’apartat 2 de l’article 17.  

La Secretaria del Patronat hi assistirà i hi exercirà les seves funcions en els termes de 
l’article 24 d’aquestes estatuts.  
També hi podran assistir, com a convidats amb veu i sense vot, si així s’acorda, els 
càrrecs directius de l’ACM.  
La Comissió Delegada es regirà per aquests estatuts i el reglament que n’aprovi el 
Patronat.   
  
Article 31. La Direcció General  
El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva 
de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral 
o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les 
tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de 
les pròpies del càrrec de patró.  
L’exercici de la Direcció General és retribuït, en els termes que es consideren 
adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves 
funcions.  
Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l 
convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.  
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Article 32. Els Consells Assessors.  
El Patronat pot acordar la constitució d’un o més Consells Assessors formats per 
persones coneixedores de les matèries vinculades amb els fins fundacionals, en el si 
del quals es podran avaluar les activitats de la Fundació i generar idees i projectes.  
Els Consells Assessors estaran formats per les persones que determini el Patronat, el 
qual també n’establirà el règim de funcionament. En tot cas, la presidència dels 
Consells Assessors correspondrà a la presidència del Patronat o a la persona en qui 
delegui.   
  
CAPÍTOL VI  
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució  
  
Article 33. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució   
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 
d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot 
modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la 
Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.  
  
Article 34. Causes de dissolució  
Per dissoldre aquesta la Fundació és necessari que es doni alguna de les causes 
establertes al Llibre Tercer del Codi Civil. La dissolució, excepte en els casos en què 
es produeixi de ple dret o per resolució judicial segons la legislació vigent, s’ha 
d’adoptar per acord motivat de 2/3 parts del Patronat i requereix la ratificació del 
Protectorat.  
  
Article 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni 

 La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de 
dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. La 
dissolució determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. 
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els 
termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s'ha 
d’adjudicar el patrimoni a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques o, en 
defecte d’aquesta, a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats 
anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques.  

 Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i 
els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 
1. 
 
Disposició Transitòria  
Als efectes de facilitar que cada tres anys hi hagi una renovació parcial dels patrons 
temporals definits a les lletres b i c de l’apartat 2 de l’article 17 d’aquests estatuts, la 
meitat d’aquests patrons que siguin nomenats per al Patronat inicial de la Fundació 
tindran un mandat de tres anys, en comptes dels sis anys previstos amb caràcter 
general, i així s’explicitarà en el nomenament de cadascun d’ells.” 
 
Tercer. Designar com a patrons de la Diputació de Girona a l'esmentada Fundació el 
senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona i, com a suplent, el 
senyor Pau Presas i Bertran, vicepresident de la Diputació de Girona. 
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Quart. Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis als efectes de 
procedir al nomenament de les persones anteriorment designades com a patrons de la 
Diputació de Girona a l'esmentada Fundació. 
 
Cinquè. Facultar el president de la Diputació per a la subscripció i la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat i execució del present acord.” 
 
El senyor President, comenta que el següent punt de l’ordre del dia és el 12è, 
l’aprovació d’adhesió a la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) i 
l’aprovació dels seus estatuts. Val a dir que aquesta fundació ve creada en el marc de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 10 finalitats fundacionals, que 
estan a la preacta de l’acord, d’informar, assessorar, acompanyar, impulsar, planificar, 
formar formació, donar suport tècnic, establir espai de reflexió, organitzar jornades, 
editar i difondre tota mena de publicacions vinculades amb aquestes finalitats. Se’ns va 
demanar que les diputacions poguessin anar entrant en aquesta fundació, que tot això 
que els he descrit ho farà en l’àmbit dels municipis i de les comarques del nostre país. 
Enteníem que com a diputació, com a socis, i també com a socis institucionals de 
l’Associació Catalana de Municipis també hauríem de formar part d’aquesta fundació 
vinculada a aquesta mateixa entitat. I és per això que proposem l’adhesió i l’aprovació 
dels seus estatus si és que l’aprovació es vota en aquest sentit. Alguna consideració? 
La diputada senyora Pèlach, intervé i manifesta: Nosaltres anunciar la nostra 
abstenció. 
El senyor President, diu: Abstenció, sí. Gràcies, senyora Pèlach. Alguna més? Per tant, 
26 vots a favor i 1 abstenció, quedaria aprovada aquesta adhesió i l’aprovació, també, 
per part de la Diputació de Girona dels estatuts. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del 
Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
13. Modificació de la composició de les Comisions Informatives d'Acció 

Social, i de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació. Secretaria 
General - 2019/A020102/6290 

 
“A la sessió extraordinària del ple de data 23 de juliol de 2019 es va aprovar la 
composició de les comissions informatives, entre les quals figura la composició de la 
Comissió Informativa d’Acció Social, i de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació.  
 
Atès que el Ple ordinari de 23 de març de 2021 va prendre coneixement de la renúncia 
al càrrec de diputada de la senyora Sílvia Paneque Sureda, la qual formava part de les 
Comissions Informatives d’Acció Social, i de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació. 
 
Vist l’escrit presentat pel Grup Socialista de la Diputació de Girona el dia 9 d’abril de 
2021 (RE núm. E-2021-11406), en què informa dels canvis en les designacions dels 
diputats provincials a les comissions informatives i organismes corresponents. 
 
La Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple l’adopció de l’ACORD següent:  
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PRIMER. MODIFICAR la composició de la Comissió d’Acció Social, mitjançant la 
substitució de la senyora Silvia Paneque Sureda, pel diputat senyor Pere Casellas 
Borrell. 
 
SEGON. DETERMINAR la composició de la Comissió Informativa d’Acció Social amb 
els següents membres: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL  
Presidenta: Maria Puig i Ferrer 
Vicepresident:  Jaume Dulsat i Rodríguez 
Vocals: Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Jordi Camps i Vicente 
 Jordi Masquef i Creus 
 Josep Sala i Leal 
 Roser Estañol i Torrent 
 Josep Piferrer i Puig 
 Eva Viñolas i Marín 
 Anna Barnadas i López 

 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 Pere Casellas Borrell 
 Beatriz Ventura i Navarro 

 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 

 
TERCER. MODIFICAR la composició de la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació, mitjançant la substitució de la senyora Silvia Paneque Sureda, pel 
diputat senyor Pere Casellas Borrell. 
 
QUART. DETERMINAR la composició de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació amb els següents membres: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 
EDUCACIÓ 
President:  Albert Piñeira i Brosel 
Vicepresident:  Josep Piferrer i Puig 
Vocals: Jordi Masquef i Creus 
 Jordi Xargay i Congost 
 Jordi Camps i Vicente 
 Eduard Llorà i Cullet 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Montserrat Mindan i Cortada 

Joaquim Ayats i Bartrina 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Eva Viñolas i Marín 

 Joan Fàbrega i Solé 
 Pere Casellas Borrell 
 Beatriz Ventura i Navarro 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
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 Carles Motas i López” 
 

El seyor President, manifesta que passaríem al punt 13è, la modificació de la 
composició de les Comissions Informatives d’Acció Social i de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació. Si els sembla, ja faríem també el punt 14è, que és la 
modificació de vocals en els consells rectors d’organismes autònoms i òrgans de 
govern d’ens dependents. En aquest cas, això va vinculat a la sortida de la senyora 
Paneque i a l’entrada del senyor Casellas com a president del Grup Socialista. Té la 
paraula el vicepresident senyor Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i manifesta: Gràcies, 
president. Aprofitar aquesta primera intervenció per donar la benvinguda al senyor 
Victor Puga en aquest plenari de la Diputació. Simplement, en el punt 13è es tracta de 
modificar la composició la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació en la qual se substituiria la senyora Sílvia Paneque pel diputat 
senyor Pere Casellas. I en el punt 14è, que fa referència al nomenament de membres 
al consell rector de l’organisme autònom de salut pública Dipsalut, al consell rector de 
l’organisme Conservatori de Música Isaac Albéniz, al patronat de la Fundació Casa de 
Cultura de Girona i al consell executiu del Consorci de Vies Verdes de Girona en el 
qual substituiríem, també, la senyora Sílvia Paneque pel senyor Pere Casellas. Per 
tant, aquesta és la proposta que ens ha fet arribar el Grup Socialista i la proposem 
perquè s’aprovi per ple. 
El senyor President, diu:Alguna consideració per part d’algú? No? Per tant, entenem que 
queda aprovat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
14. Modificació de vocals en els consells rectors d'organismes autònoms i 

òrgans de govern d'ens dependents. Secretaria General - 
2019/B070200/6299 

 
“El ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019, 
va acordar la designació dels vocals dels consells rectors d’organismes autònoms i 
òrgans de govern dels seus ens dependents; entre els quals figuren els del Consell 
Rector de l’organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT), la composició del qual 
es va modificar posteriorment en sessió extraordinària de 6 d’agost de 2019; els del 
Consell Rector de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona; els del Patronat de la Fundació Casa de Cultura de Girona, 
modificada en sessió ordinària de 23 de març de 2021; i els del Consell Executiu del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
Atès que el Ple ordinari de 23 de març de 2021 ha pres coneixement de la renúncia al 
càrrec de diputada de la senyora Silvia Paneque Sureda, la qual formava part com a 
vocal dels organismes esmentats, cal procedir a una nova designació de vocals per 
procedir a la seva substitució. 
 
Vist l’escrit presentat pel Grup Socialista de la Diputació de Girona el dia 9 d’abril de 
2021 (RE núm. E-2021-11406), en què informa dels canvis en les designacions dels 
diputats provincials a les comissions informatives i organismes corresponents. 
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Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple l’adopció de l’ACORD 
següent: 
 
PRIMER. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 de 
juliol de 2019, modificat posteriorment en la sessió extraordinària de data 6 d’agost de 
2019, en relació a l’extrem de substituir com a membre del Consell Rector de 
l’organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT), la senyora Silvia Paneque Sureda, 
pel senyor Pere Casellas Borrell. 
 
Establir la nova composició dels onze vocals de què constarà, a més del President, el 
Consell Rector de l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(DIPSALUT), designant per a les seves respectives vocalies les persones següents: 
 

Maria Puig i Ferrer 
Albert Piñeira i Brosel 
Jaume Dulsat i Rodríguez 
Jordi Camps i Vicente 
Josep Sala i Leal 
Maria Àngels Planas i Crous 
Josep Piferrer i Puig 
Anna Barnadas i López 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Pere Casellas i Borrell 
Laia Pèlach i Saget 
Gisela Saladich i Parés 

 
SEGON. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 de 
juliol de 2019, en relació a l’extrem de substituir com a membre del Consell Rector de 
l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, 
la senyora Silvia Paneque Sureda, pel senyor Pere Casellas Borrell. 
 
Establir la nova composició dels sis vocals de què constarà, a més del President, el 
Consell Rector de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona, designant per a les seves respectives vocalies les persones 
següents: 
 

Albert Piñeira i Brosel, vicepresident del Consell Rector 
Roser Estañol i Torrent 
Josep Maria Bagot i Belfort 
Joaquim Ayats i Bartina 
Pere Casellas Borrell 
Gisela Saladich i Parés 

 
TERCER. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 
de juliol de 2019, modificat en la sessió ordinària de 23 de març de 2021, en relació a 
l’extrem de substituir com a membre del Patronat de la Fundació Casa de Cultura de 
Girona, la senyora Silvia Paneque Sureda, pel senyor Pere Casellas Borrell. 
 
Establir la nova composició dels sis vocals de què constarà, a banda del seu president 
que serà el de la Diputació de Girona i el seu vicepresident, que serà el diputat de 
l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona, el Patronat de la Fundació Casa de 
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Cultura de Girona, designant per a les seves respectives vocalies les persones 
següents: 
 

Eduard Llorà i Cullet 
Joan Fàbrega i Solé 
Josep Maria Bagot i Belfort 
Pere Casellas i Borrell 
Carles Motas i Lópèz 
Laia Pèlach i Saget 

 
QUART. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 de 
juliol de 2019, en relació a l’extrem de substituir com a membre del Consell Executiu 
del Consorci de les Vies Verdes de Girona, la senyora Silvia Paneque Sureda, pel 
senyor Pere Casellas Borrell 
 
Establir la nova composició dels tres vocals de què constarà el Consell Executiu del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona, designant per a les seves respectives vocalies 
les persones següents:  
 

Eduard Llorà i Cullet 
Anna Barnadas i López 
Pere Casellas Borrell” 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
15. Modificació de la relació de llocs de treball de l'organisme autònom 

Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. 
Conservatori de Música Isaac Albéniz - 2021/A030100/4298 
 

“Atès l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) aprovada pel Ple de la 
Diputació de data 24 de novembre de 2020. En el pressupost previst per aquest 
organisme, es varen aprovar els imports de les següents partides corresponents al 
capítol 1 (despeses de personal directiu). 
 
3260 10100  Retribucions bàsiques personal directiu  15.929,00€ 
3260 10101  Altres remuneracions personals directiu  28.725,00€ 
 
Aquests imports venien donats pels aprovats per l’exercici 2019, quedant aquesta 
plaça vacant durant tot l’exercici 2020. 
 
No obstant això en data 10 de desembre de 2019 el Ple la Diputació de Girona va 
aprovar la modificació de la classificació dels ens dependents de la Diputació de 
Girona i va fixar els límits de les quanties màximes i mínimes de retribucions totals del 
personal directiu quedant l’organisme autònom conservatori de música Isaac Albéniz 
de la Diputació de Girona classificat  com a grup 2 i amb una quantia de retribució 
total de 63.834,02€. Un cop aplicat l’increment del 2% de les retribucions previstes per 
l’any 2020, segons RDL 2/2020 de 21 de gener de 2020, BOE de 22 de gener de 2020 
l’import de les retribucions per l’any 2020 van quedar de la següent manera: 
 
3260 10100   Retribucions bàsiques personal directiu  35.810,89€ 
3260 10101   Altres remuneracions personals directiu  29.299,81€ 
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Als efectes d’ajustar les retribucions de la plaça de gerent d’aquest organisme, vacant 
actualment, d’acord amb la classificació de les retribucions de personal dels 
organismes aprovada el 10 de desembre de 2019 i aplicant l’increment del 0,90% 
sobre les retribucions de l’any 2020, segons el previst per l’any 2021, d’acord amb la 
Llei 11/2020 de 30 de desembre de 2020 de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2021, les retribucions del gerent d’aquest organisme quedaran per l’any 2021 de 
la següent manera 
 
3260 10100   Retribucions bàsiques personal directiu  36.133,18€ 
3260 10101   Altres remuneracions personals directiu  29.563,52€ 
 
Atès informe del tècnic competent emès en relació a la justificació de la modificació de 
la RLT en relació a les retribucions de la gerència de l’organisme autònom 
Conservatori de Música Isaac Albéniz. 
 
Atès l’informe emès per part de Secretaria d’acord amb l’article 3.3 d) 6º del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Atès la conveniència de modificar el corresponent instrument organitzatiu per tal 
d’adequar les necessitats de l’entitat, es considera viable una modificació de la relació 
de llocs de Treball de l’O.A. Conservatori de Música Isaac Albéniz. 
 
En data 16 de març de 2021 el Consell Rector va acordar la proposta de la modificació  
de la relació de llocs de treball de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona. 
 
Per tot el que s’exposa, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la 
corporació la proposta d’acord següent:  
 
Primer. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’organisme 
autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, en relació al 
codi 68 i sobre el concepte de les retribucions de la gerència, segons el detall que es 
mostra a continuació: 
 

Unitat 
Administrativa: 
PERSONAL 
DIRECTIU         

      

  

       
  

Àrea : ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS 

 Codi  

Denominac
ió lloc de 
treball D 

Gru
p 

  
RJ
P 

  
F
P 

Retribucions 
Bàsiques 

Complem.   
 
Complem. Titulació 

Específi
ca  

  

variable   
Lloc 

Treball   Observacions 
68 Gerent 1 A1 -- C 36.133,18 13.139,34   16.424,18 --- Vacant. Directiu 

 
(...) 
 
Segon. Exposar l'expedient de modificació de la relació de llocs de treball al públic, 
mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin reclamacions, 
l’acord quedarà elevat a definitiu. 
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Tercer. Ordenar la publicació d’aquestes modificacions, un cop definitives, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i 
trametre’n una còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 
subdelegat del Govern de Girona.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 15è, que és la Modificació de la 
relació de llocs de treball de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona, que, com bé deia la senyora Pèlach, que ja ha fet la 
intervenció, ve condicionada que s’aprovés el punt de la retribució econòmica. Senyor 
Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i diu: Moltíssimes gràcies, 
senyor president. En el ple extraordinari del mes de desembre del 2019 es classifiquen 
els diferents ens dependents que formen part del grup corporatiu de l’administració 
institucional, que en podríem dir, de la Diputació de Girona. I els criteris que es tenen 
en compte són els que fixa la legislació vigent, que són el volum o xifra de negoci, el 
nombre de treballadors, la necessitat o no de finançament públic, el volum d’inversió i 
les característiques del sector en el qual es desenvolupa l’activitat. Atenent a tots 
aquests paràmetres, el Conservatori queda classificat com a ens del grup 2. Això 
determina, entre d’altres, les retribucions a percebre pel personal directiu. Aquestes 
estableixen una quantitat mínima de 63.834,02 € i una màxima de 74.473,03 €. La 
proposta que s’ha establert és dintre d’aquest topall, que tenim mínim i màxim, agafar 
la xifra mínima. Per tant, estaríem en el 63.834,02 i incrementada amb el 2 % de les 
retribucions previstes per a l’any 2020. Recordo que aquestes xifres venen de l’any 
2019. Per tant, tots els increments retributius del personal i servei de les 
administracions públiques venen fixats pel que estableix l’Estat o les diferents lleis de 
pressupostos generals de l’Estat, i incrementades, aquesta xifra en el 0,90 pel que fa a 
les retribucions del 2021 totalitzant aquest 65.696,70 €. Per tant, simplement el que 
hem fet és agafar la classificació, que va ser grup 2, del llindar, anar a la part més 
baixa, és a dir, la xifra mínima incrementada a les retribucions que pertoquen del 2020 
i 2021. Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñerira. Alguna consideració 
més? Entenc que el vot de la senyora Pèlach és el mateix que en l’altre vot, en contra. 
Ho dic bé? I els altres vots són a favor, no? D’acord? Doncs, senyor secretari, amb 26 
vots a favor i 1 en contra quedaria aprovada aquesta modificació de relació de llocs de 
treball. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra 
de del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.  
 
16. Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació 

de serveis encomanats a Xaloc. XALOC - 2021/A050200/4364 
 
“Antecedents: 
 
Primer. En data 21 de novembre de 2017 el Ple de la Diputació va aprovar la 
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei en 
matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic 
( BOP de Girona núm. 48 de 8 de març de 2018), motivat entre d’altres, per la 
incorporació d’un paràgraf a l’apartat primer, lletra a), de l’article relatiu a la 
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meritació/acreditació de la taxa. Concretament en l’antecedent segon de l’acord es 
recollia, pel que fa a les sancions derivades d’un procediment de comprovació o 
inspecció, el següent: 
 

a) Que la imposició de la sanció per l’òrgan competent de XALOC determina que 
l’ajuntament aprova un dret per aquest import al seu favor.  

b) Que quan l’obligat tributari efectua el pagament de la sanció l’organisme liquida 
la taxa derivada de la prestació del servei amb motiu de la seva meritació.  

c) Que la taxa es correspongui amb el 100% de l’import equivalent efectivament 
recaptat de la sanció, provoca que l’Ajuntament quan procedeix al seu 
pagament, mitjançant la liquidació mensual que li practica XALOC, ha de 
reconèixer com a despesa, per la taxa suportada, una quantia equivalent a 
aquest valor.  

d) Que si un cop pagada la sanció, aquesta esdevé ferma, bé perquè l’obligat 
tributari no fa ús del seu dret a interposar el recurs de reposició corresponent, 
bé perquè un cop interposat aquest es desestima (en la revisió administrativa o 
judicial), l’ajuntament no veurà afectada la seva situació econòmica respecte 
aquesta sanció. 

 
Tanmateix però, es recollia que si un cop pagada la sanció, aquesta no es confirmava 
amb motiu d’una eventual estimació del corresponent recurs i procedia la devolució 
d’ingressos indeguts, l’ajuntament havia de suportar aquesta devolució. És a dir, 
l’ajuntament d’acord amb aquell redactat, respecte una sanció pagada i posteriorment 
anul·lada havia de retornar a l’obligat tributari l’import ingressat indegudament amb 
motiu de l’estimació del recurs interposat, amb independència de la taxa meritada i 
liquidada a XALOC.  
 
Per aquest motiu, s’informava que era necessari fer un replantejament en el redactat 
de la configuració de la taxa per distingir aquest supòsit, i  es va considerar oportú 
tenir-lo en compte en el moment del meritament de la taxa, establint una doble 
concurrència, l’extinció del deute per pagament o compensació, que era la configuració 
en aquell moment i afegir, a més, la seva fermesa o confirmació.  
Així doncs, es va abandonar el criteri utilitzat fins aleshores, en què el moment de la 
meritació en les sancions derivades d’un procediment d’inspecció es produïa 
únicament per la recaptació de la sanció, per tal d’incorporar un element nou amb el 
que havia de concórrer, com és la fermesa o confirmació de la sanció, en el seu cas. 
Amb aquest canvi s’aconseguia que el text de l’ordenança de la taxa contemplés que 
XALOC, amb motiu de la prestació efectivament realitzada, pogués percebre la 
contraprestació corresponent, però aquesta restava condicionada, això sí, no només a 
la recaptació efectiva, sinó també a la confirmació, total o parcial, de la sanció.  
 
Segon. D’aquesta modificació va resultar la redacció actual de l’article 4 de 
l’Ordenança, que estableix: 
 (...)Article 4. Acreditació  
 
 4.1. La taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats 
 administratives relatives a la gestió, inspecció i recaptació de tributs i 
 d’altres ingressos de dret públic s’acredita i neix l’obligació de contribuir en 
 els següents supòsits: 
 

 Quan s’extingeix totalment o parcial el deute, ja sigui per pagament o per 
compensació. 
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Per al cas de les sancions derivades de procediments d’inspecció i  
comprovació limitada, l’acreditació requereix de l’extinció del deute, per 
pagament o compensació, i de la seva fermesa, bé per haver transcorregut els 
terminis d’impugnació, bé per haver estat confirmades, total o parcialment, en 
via administrativa i judicial. 
 (...) 
 (...) 
 (...) 
 (...)” 

 
Tercer. Durant la vigència de l’actual redactat s’ha posat de manifest dos situacions: 

 la primera, relativa a les actuacions realitzades per tal d’evitar les 
conseqüències negatives dels efectes econòmics sobre els ajuntaments davant 
una eventual estimació dels recursos contra les sancions derivades de la 
inspecció, en la què d’acord amb la literalitat del redactat, evitada a la pràctica 
per diferents actuacions, l’Ens delegant suportava la devolució dels ingressos 
indeguts a l’obligat tributari quan ja havia suportat la taxa meritada per la 
prestació del servei per l’import equivalent al 100% de la sanció ingressada.  

 la segona, motiu de la present modificació, que la redacció actual de l’article 4 
ha suposat per contra, un perjudici en la gestió ordinària per a la liquidació de 
la taxa. I això, perquè l’aplicatiu informàtic considera meritada la taxa en el 
moment en què s’aplica l’ingrés recaptat, sense discriminar ni per tipus d’ingrés, 
ni per cap altre element configurador, com la fermesa de la sanció. 

 
Quart. La problemàtica exposada al segon punt de l’apartat anterior ha promogut que, 
per no liquidar la taxa -atès que jurídicament no s’acredita fins la fermesa-, no es pot 
imputar a l’aplicatiu de recaptació de XALOC el pagament efectuat per l’obligat tributari 
fins la fermesa de la sanció. Aquest decalatge de temps que pot transcorre entre la 
data efectiva de pagament i la fermesa de la sanció, en la majoria dels casos, pot 
transcendir mes enllà de l’exercici corrent. D’això ha resultat que pel fa a l’exercici 
2020, els pagaments efectuats en concepte de sancions que no han adquirit fermesa 
administrativa o judicial ha generat un pendent d’aplicació d’un import significatiu. I, és 
per aquest motiu, que cal tornar a modificar l’article 4 de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa suprimint el paràgraf afegit. Sense perjudici que, un cop aprovada 
definitivament la modificació de l’ordenança fiscal, caldrà modificar el Pla de serveis 
per a la realització per part de XALOC de les facultats delegades en matèria de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic aprovat a l’efecte (BOP de Girona 
135 (15/07/2020), per tal de vincular en la seva literalitat a més de l’aplicació pràctica, 
una eventual devolució d’ingressos per estimació de les pretensions de l’obligat 
tributari a càrrec de XALOC. 
 
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 (en endavant TRHL), i la Disposició 
addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  



 

 

 

 

 

58 

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

 

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.- Es considera la no necessitat d'Informe Tècnic-econòmic en modificacions 
d'Ordenances Fiscals, excepte si afecta la quantia del tribut, pels motiu que s’exposen 
tot seguit.  
L'art. 25 del TRLRHL disposa el següent: “Els acords d'establiment de taxes per la 
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, o per a finançar 
totalment o parcialment els nous serveis, hauran d'adoptar-se a la vista d'informes 
tecnicoeconòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat o la previsible 
cobertura del cost d'aquells, respectivament. Aquest informe s'incorporarà a l'expedient 
per a l'adopció del corresponent acord”.  
D’acord amb el tenor literal d’aquest precepte legal, procedeix l’elaboració del 
corresponent informe o memòria tècnicoeconòmica en els casos d’establiment, però 
res assenyala en els supòsits de modificació d'ordenances fiscals de taxes preexistent. 
No obstant això, l'article 20 de la Llei 8/1989 de Taxes i Preus Públics disposa el 
següent: 
“Article 20. Memòria economicofinancera. 
Tota proposta d'establiment d'una nova taxa o de modificació específica de les 
quanties d'una preexistent haurà d'incloure, entre els antecedents i estudis previs per a 
la seva elaboració, una memòria economicofinancera sobre el cost o valor del recurs o 
activitat de què es tracti i sobre la justificació de la quantia de la taxa proposada. La 
falta d'aquest requisit determinarà la nul·litat de ple dret de les disposicions 
reglamentàries que determinin les quanties de les taxes”. 
 
Amb això, resta clar que l'obligació de l'estudi o memòria economicofinancera també 
és requisit de legalitat quan es modifiquen les taxes encara que restringit només a la 
modificació de les seves quanties, que no és el cas que ens ocupa, perquè s’està 
modificant el moment en què s’acredita la taxa i no pas la quantia. És per això, que en 
els supòsits en els quals ni s'estableix per primera vegada una taxa, ni es modifiquen 
les quanties no esdevé imperatiu un estudi economicofinancer. 
 
Quart.- L’article 133.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, reguladora del  Procediment 
Administratiu comú de les administracions públiques, que estableix l’excepció del 
tràmit de consulta prèvia en l’elaboració de les ordenances, entre d’altres supòsits, per 
a la regulació d’aspectes parcials d’una matèria. En aquest mateix sentit es pronuncia  
l’informe de la Direcció General de Tributs, de 19 de gener de 2018, sobre l’impacte de 
la Llei 39/2015 en el procediment d’aprovació de les ordenances fiscals. 
 
Cinquè.- L’òrgan competent per a l’aprovació i modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de les taxes pel servei encomanat a XALOC en matèria de gestió, 
inspecció i recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic, així com per la 
prestació de serveis en matèria cadastral, 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 del Consell Rector de XALOC. 
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En virtut de l’anterior, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la 
corporació la proposta d’acord següent: 
 
Primer. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 4.1 apartat a) de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a 
XALOC en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i d’altres ingressos de 
dret públic, així com per la prestació de serveis en matèria cadastral, que queda 
redactat en els termes següents:  
 

“Article 4. Acreditació  
4.1. La taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats administratives 
relatives a la gestió, inspecció i recaptació de tributs i  d’altres 
ingressos de dret públic s’acredita i neix l’obligació de contribuir en els següents 
supòsits: 
Quan s’extingeix totalment o parcial el deute, ja sigui per pagament o per 
compensació. 
 (...) 
(...) 
(...) 
(...)” 

 
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. 
 
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.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem als punts de XALOC. El punt 16è és la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la prestació de serveis 
encomanats a XALOC. Té la paraula el diputat, president delegat de XALOC, el senyor 
Jordi Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps, intervé i manifesta: Bé, moltes gràcies, president. 
Aquest primer punt que anem a aprovar és la modificació de l’ordenança fiscal, que al 
final acaba representant un canvi en la redacció que no suposa ni cap increment ni cap 
decrement en la taxa. Al final acabem adaptant la literalitat del meritament al 
procediment que ens permet en aquests moments el software que estem gestionant. 
Moltes gràcies, president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? No? Per tant, entenc 
que s’aprova? Doncs quedaria aprovat per unanimitat.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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17. Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. XALOC - 
2021/D010100/4357 

 
“La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació, 
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen 
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals de 
la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de delegació 
a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan d’aquesta, i 
publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el de la 
Comunitat Autònoma.  
 
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la 
corporació la proposta d’acord següent:  
 
PRIMER. Acceptar la delegació acordada pel plenari dels ens que es relacionen a 
continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es duu a terme 
per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla de serveis de 
XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de 2020) que 
s’especifiquen: 
 
AJUNTAMENT DE BOLVIR 
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 del Ple: 15/12/2020 
 
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC), de conformitat amb el que s’estableix en el Pla 
de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals vigent (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol). 
 
AJUNTAMENT DE SANTA PAU 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

 Impost de l’Increment del Valor del Terreny de Naturalesa Urbana (IIVNTU) 
 
Data del Ple: 24/03/2021 
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L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 18 
d’octubre de 2011. 
 
SEGON. Donar compte al Ple de la relació d’ens que es subscriuen al Pla de Serveis 
de XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de 
2020) en substitució dels convenis signats vigents fins l’1 d’octubre de 2020. 
 
La Disposició Addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1d’octubre, d’adaptació dels 
convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública estableix que tots els 
convenis hauran d'adaptar-se a la regulació que  d’aquests que es preu a l’article 49, 
en el termini de tres anys a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 
 
No obstant això, pel que fa al termini de vigència del conveni, aquesta adaptació ha 
estat automàtica per aplicació directa de les regles previstes en l'article 49.h).1r. En 
concret, per als convenis que no tinguessin determinat un termini de vigència o, 
existint, tinguessin establerta una pròrroga tàcita per temps indefinit en el moment de 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en aquests casos el termini de vigència del conveni 
s’estableix en quatre anys a comptar des de l'entrada en vigor de la present Llei.  
 
D’aquesta Disposició resulta que el 2 d’octubre de 2020, quedaven sense efecte  -per 
no haver estat adaptats- els convenis subscrits per XALOC i els Ajuntaments/Ens 
relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic,  sense que 
això afecti els acords de delegació adoptats per aquests en el seu moment, atès que 
la seva part dispositiva recull expressament l’abast i contingut de la delegació 
conferida, tot indicant que aquesta es realitza mitjançant el seu Organisme autònom 
XALOC, i de conformitat amb l’establert al Pla de serveis aprovat per l’organisme. 
Delegacions que van ser  acceptats  pel Ple de la Diputació de Girona i publicades 
segons l’establert a l’article  7 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per 
RDLeg 2/2004, de 5 de març. 
 
Tanmateix, amb motiu de la pèrdua de vigència dels convenis subscrits i que 
regulaven el règim jurídic de la delegació entre ambdues administracions, els 
Ajuntaments, que tot seguit sindiquen, han adoptat acord de Ple pel qual es 
subscriuen al Pla de serveis aprovat en el Consell Rector en data 7 de juliol de 2020 
per la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres 
ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona (BOP de Girona núm. 135 
de 15 de juliol), en substitució dels convenis esmentats.  
 
A continuació relacionem als Ajuntaments/ens que ja han pres l’acord d’adherir-se al 
nou Pla de serveis, que se sumen als indicats al Ple de Diputació dels mesos 
d’octubre i desembre de 2020 i gener de 2021: 
 

Ajuntament de Ripoll 

Ajuntament de Salt 

Ajuntament de Sarrià de Ter 
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.” 
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El senyor President, diu: Passaríem a l’acceptació de la delegació acordada per 
diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació a XALOC. 
Senyor Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps, manifesta: Bé, moltes gràcies, president. Bé, com anem 
fent en tots els plens de la Diputació, en aquest també portem l’acceptació de 
delegacions de diversos drets públics a favor de la Diputació. En aquest cas, tindríem 
l’Ajuntament de Bolvir, que ens passaria gestió, inspecció i recaptació en període 
voluntari i executiu de la taxa d’aprofitament especial de domini públic local a favor 
d’empreses explotadores dels serveis de subministrament i interès general. Després 
també tindríem l’Ajuntament de Santa Pau, que també ens passa gestió, recaptació en 
període voluntari i executiu de l’impost de l’increment del valor de terreny de 
naturalesa urbana. Per altra banda, també comentar que en aquest cas, tindríem 
l’Ajuntament de Ripoll, l’Ajuntament de Salt i l’Ajuntament de Sarrià de Ter, aquests el 
que fan és adherir-se al nou pla de serveis i se sumen als indicats al ple de la 
Diputació dels mesos d’octubre i desembre del 2020 i gener del 2021. Moltes gràcies, 
president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració en aquest punt? No? 
Doncs entenem que quedarien aprovats, també, per unanimitat, el punt 16è i el punt 
17è. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 
 

18. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per al suport 
als actes commemoratius de l'antiguitat de les entitats esportives. B4. 
Servei d’Esports - 2021/X020201/4274 
 

“L'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, dóna suport a l'esport 
mitjançant diverses línies d'actuació, entre les que hi ha el suport econòmic directe a 
través de subvencions. Amb aquesta finalitat s'han redactat les bases generals que 
han de regir el procediment de concessió de subvencions per al suport als actes 
commemoratius de l’antiguitat de les entitats esportives. 
 
Per aquest motiu, es proposen unes bases generals d'ajuts a les entitats esportives. 
 
D'acord amb els antecedents, La Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació, hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de 
Girona per al suport als actes commemoratius de l’antiguitat de les entitats esportives, 
que es transcriuen literalment tot seguit: 
 
“Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. Subprograma B4 Suport als actes commemoratius de 
l’antiguitat de les entitats esportives. 

1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del Servei d’Esports de la Diputació de Girona per al 
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finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines, d’acord amb els programes definits a l’annex. 
El programa de subvencions esmentat té les finalitats següents: 
Programa B. Suport a l’esport federat 

 B4. Suport als actes de commemoratius de l’antiguitat de les entitats esportives. 
2. Incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible – Agenda 

2030 
Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a 
totes les edats 
 3.4. Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no 

transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el 
benestar. 

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes 
 5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot 

el món. 
 5.c. Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la 

igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i nenes a tots els nivells. 
Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament 
per a totes les persones 
 6.4. Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos 

hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del 
subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir 
substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua. 

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per 
a totes les persones 
 7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en 

el conjunt de fonts d’energia. 
 7.3. Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 
Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països 
 10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de 

totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnica, 
origen, religió, situació econòmica o altra condició. 

 10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també 
eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, 
polítiques i mesures adequades a aquest efecte. 

Objecte 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles 
 11.7. Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics 

segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les 
persones grans i les persones amb discapacitat. 

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i 
desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells 
 16.7. Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que 

responguin a les necessitats a tots els nivells. 
Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al 
Desenvolupament Sostenible 
 17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públics, 

publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció 
de recursos dels partenariats. 
3. Procediment de concessió  
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El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no 
competitiva i convocatòria pública, que ha d’aprovar la Junta de Govern.  
El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les 
sol·licituds, fins a exhaurir la partida pressupostària indicada. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.  
4. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en 
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels 
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
El període d’execució és el següent: 
 Programa Període d’execució 

B4 
Suport als actes commemoratius de 
l’antiguitat de les entitats esportives 

 

De l’1/11 de l’any anterior de 
la convocatòria al 30/09 de 
l’any de la convocatòria. 

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin 
el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens 
sol·licitant de la subvenció. 
5. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions del programa objecte 
d’aquestes bases les entitats següents: 

 Programa B: les entitats de la demarcació de Girona inscrites o adscrites al 
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds.  

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
6. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del 
crèdit assignat a la convocatòria i, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les 
condicions de les ampliacions són les que es determinen específicament en cada 
convocatòria. 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es realitzi. Cada sol·licitud 
s’avalua d’acord amb els criteris establerts a l’annex i, atesa la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria, es determina l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge 
que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. Els imports màxims i 
mínims de les subvencions concedides a cada programa són els que figuren a l’annex 
d’aquestes bases. 
Una vegada concedides les subvencions, si no s’hagués esgotat l’import màxim a 
atorgar, es traslladarà la quantitat no aplicada a les resolucions posteriors. 
7. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració per a cada subprograma són els que figuren a l’annex 
d’aquestes bases. 
8. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el 
termini que s’estableixi en la convocatòria. 
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Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que 
s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar a través de les plataformes 
telemàtiques següents:  

–  Ajuntaments: plataforma EACAT. 
– Entitats, empreses, particulars i d’altres: tràmits en línia de la plataforma de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat per a cada subprograma 
que es troba disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la 
documentació annexa següent: 

 La documentació que es requereixi a cada full de sol·licitud del corresponent 
subprograma. 

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, 
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o 
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus 
ZIP o RAR. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin i prèvia audiència de la persona interessada i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici 
que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a 
la concessió. 
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha d’instruir i ordenar l’expedient per a 
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprenen: 

 La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 

 L’avaluació de les sol·licituds efectuada de conformitat amb els criteris 
establerts en aquestes bases. 

 La petició dels informes, la informació o assessorament que s’estimi 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per 
determinar la proposta. 

Una vegada avaluades les sol·licituds, el Servei d’Esports formularà la proposta de 
resolució degudament motivada. 
La proposta de resolució ha d’expressar els beneficiaris proposats per a l’atorgament 
de la subvenció i la quantia d’aquesta. 
10. Procediment de resolució, notificació i règim de recursos 
La proposta de resolució s’ha de sotmetre a consideració del vicepresident de l’Àrea 
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona, que és 
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l’òrgan que d’acord amb el Decret de 16 d’agost de 2019, de delegacions de la 
Presidència a favor de la Viceprèsidència, ha de resoldre definitivament, si escau, en 
diversos actes, l’atorgament de les subvencions.  
El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 3 mesos a comptar des 
de la data de presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu. 
La resolució s’ha de motivar degudament i ha d’incloure, com a mínim, la identificació 
de la persona sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l’import i, si escau, el 
percentatge subvencionat del pressupost de l’activitat. 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris. Així mateix, 
es publicarà al lloc web de la Diputació de Girona, dins del programa corresponent. 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Alternativament, i de 
forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant el vicepresident de 
l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona en 
el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la 
notificació. 
11. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari 
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. En el cas de bestreta cal 
acceptació expressa. 
12. Justificació 
a) Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, 
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar 
la documentació següent: 
 Programa Documentació justificació 

B4 
Suport als actes de reconeixement de 
l’antiguitat de les entitats esportives 

 

e) Compte justificatiu 
f) Acreditació del 

signatari 
g) Publicitat 
h) Memòria 

Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen a la https://seu.ddgi.cat.  
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, 
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o 
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus 
ZIP o RAR. 
L’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina 
com a tal en l’acord d’atorgament de la subvenció, i caldrà adjuntar al compte 
justificatiu la documentació següent: 

  Entitats públiques: en subvencions del mateix import o d’import superior a 
60.000 euros, caldrà adjuntar factures. 

  Entitats privades o persones físiques:  
- En el cas de subvencions d’import igual o superior a 30.000 euros, 

caldrà adjuntar factures. 
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- En el cas de subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, 
caldrà presentar l’auditoria dels comptes anuals. 

A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, s’ha de comunicar a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o 
completar-los en el termini de 15 dies.  
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior a l’import a justificar, la subvenció es minorarà 
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació. 
En el cas de les subvencions que tenen un import mínim de despesa, s’haurà de 
justificar, com a mínim, aquest import. Si no es justifica aquesta quantitat no es podrà 
percebre la subvenció, en no complir els requisits estipulats. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 14 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si 
escau s’efectuïn, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas que no 
s’acrediti l’import de la despesa subvencionable. 
b) Termini 
Els terminis per justificar les accions subvencionades per a cada programa són els 
següents: 
 Programa Termini de justificació 

B
4 

Suport als actes de reconeixement de 
l’antiguitat de les entitats esportives 

1 de novembre de l’any de la 
convocatòria 

En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
No s’accepten pròrrogues en el període d’execució ni ampliacions de termini de 
justificació, de manera que, una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la 
justificació, s’iniciarà el procediment de revocació de la subvenció. 
13. Pagament  
El pagament de la subvenció es tramita amb l’informe favorable previ de la justificació 
de la persona responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
compte justificatiu corresponent.  
El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant transferència bancària. 
14. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases no són compatibles amb les ajudes per al 
mateix concepte de la Diputació de Girona o qualsevol dels seus organismes 
autònoms. Per a la resta, són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre 
que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de 
l’actuació subvencionada. 
15. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
16. Reformulació de sol·licitud  
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No es poden reformular les sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació 
d’aquestes.  
La reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat 
de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds. 
17. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni 
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.  
18. Invalidesa, revocació i reintegrament  
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcialment les subvencions, amb 
l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

a)  Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

b)  En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c)  Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei d’Esports ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es faci amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es pot concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
20. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas 
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a 
la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones 
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del 
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es 
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
21. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
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22. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de 
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de 
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan 
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que 
l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

23. Altres obligacions del beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 
que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció.  
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. 
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits 
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts en la 
normativa de contractes públics per a la contractació menor: 

 Les entitats privades han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de compromís per a l’execució 
de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves 
característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats 
que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb 
anterioritat a la concessió de la subvenció. 

 Les administracions públiques hauran de presentar un certificat del secretari 
que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb a Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa vigent en 
matèria de contractació administrativa. 

h) En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques a les 
quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 € han de 
comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació 
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 
24. Principis ètics i de conducta 
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Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
activitat assumeixen les obligacions següents: 

 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les 

convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes 
convocatòries. 

En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per 
al seguiment o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en 
les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els 
sol·licitin per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons 
públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o 
administracions corresponents, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de 
transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a 
beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
25. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 

subjecte.  
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26. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
27. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la 
modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se n’ha de donar compte en la primera sessió 
que tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG). 
 

ANNEX «Bases específiques»  
Programa B. Suport a l’esport federat 
Subprograma B4. Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat de les 
entitats esportives 
1. Objecte 
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives, per a la 
realització dels actes extraordinaris amb motiu de la celebració dels següents 
aniversaris d’antiguitat de l’entitat: 

 25 anys 
 50 anys 
 75 anys 
 100 anys 

No es subvencionen les despeses derivades de sopars, dinars o semblants. 
2. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració de les subvencions són els anys d’antiguitat de l’entitat: 

 25 anys 
 50 anys 
 75 anys 
 100 anys 

3. Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedirà. L’import 
màxim de cada subvenció és el següent en funció de l’antiguitat de l’entitat: 

Nivell de competició Import màxim subvenció 
100 anys 3.000,00 € 
75 anys 2.500,00 € 
50 anys 2.000,00 € 
25 anys 1.500,00 € 
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Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat a la 
sol·licitud. S’atendran les actuacions per ordre cronològic de presentació de les 
sol·licituds fins esgotar el pressupost disponible.” 
 
SEGON. Sotmetre aquests bases a informació pública durant un termini de 20 dies, 
mitjançant anunci al BOP, en el tauler d'anuncis de la Corporació i per referència, en el 
DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius. 
 
TERCER. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l'execució d'aquest acord i, en especial, d'ordenar la publicació íntegra de les bases, 
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es 
persegueixi, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut 
advertir. 
 
En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi un recurs, 
l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D'aquestes resolucions del president se'n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem a la Comissió de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació amb tres punts: el 18, 19 i 20, d’esports, que si els 
sembla, el senyor Masquef els podria explicar tots tres i després decidiran si volen fer 
una votació conjunta dels tres o per separat en funció del que els grups ens diguin. 
Senyor Masquef. 
El diputat delegat d’Esports, senyor Jordi Masquef, intervé i manifesta: Gràcies, senyor 
president. El punt núm. 18è és l’aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per al suport als actes commemoratius de l’antiguitat de les entitats 
esportives, programa anomenat B4. I aquest programa està destinat a donar suport a 
la realització dels actes extraordinaris amb motius de la celebració d’alguna fita 
efemèride relacionada amb l’antiguitat d’aquests clubs. Els criteris de valoració de les 
subvencions són els anys d’antiguitat, els 25, 50, 75 i 100 anys. No hi ha pressupost 
mínim en relació als actes subvencionables. Quant a l’import màxim de la subvenció 
serà per 100 anys, 3.000 €; per 75 anys, 2.500 €; per 50 anys, 2.000 € i per 25 anys, 
1.500 €. Dir-los, també, que les subvencions no poden superar en cap cas el 50 % del 
pressupost presentat a la sol·licitud. S’atendran les actuacions per ordre cronològic de 
presentació de les sol·licituds fins a esgotar el pressupost disponible. Dir-los, també, 
que en el passat ple es va aprovar la modificació de crèdit en el qual dotàvem 
pressupostàriament aquest programa B4 establint-se un pressupost de 15.000 €. El 
punt núm. 19 és l’aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions al 
suport als municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius singulars, 
programa anomenat A4. En aquest cas, dir-los que en el ple anterior també es va 
passar una modificació de crèdit per dotar pressupostàriament aquest programa. 
Concretament es van aprovar 40.000 € com a saldo disponible. Aquest programa, com 
els deia, està destinat a donar suport als municipis per a l’organització 
d’esdeveniments esportius singulars. En aquest cas, es consideren esdeveniments 
esportius singulars tots aquells esdeveniments esportius que siguin únics a la 
província amb un important impacte social o econòmic a la promoció de les comarques 
gironines. En aquest cas, a diferència del punt anterior, sí que requereix que aquestes 
activitats tinguin un pressupost mínim. En aquest cas, el pressupost mínim és de 3.000 
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€. Quant als criteris de valoració de les subvencions, els tenen vostès establerts i són 
els següents: en primer lloc, la durada de la competició; en segon lloc, l’àmbit de la 
competició, també hem tingut en compte les característiques dels participants. En 
aquest cas, si hi ha participació d’esportistes femenines, si hi ha participació 
d’esportistes amb algun tipus de discapacitat i, també, si hi ha la participació 
d’esportistes estrangers. També, el total d’esportistes participants en aquest 
esdeveniment. I, finalment, l’interès social o esportiu amb la presència de mitjans de 
comunicació. Com els deia, l’import mínim de la subvenció, en aquest cas, ha de ser 
de 1.500 €, i l’import màxim que es pot rebre en aquest cas és de 5.000 €. Igual que al 
punt 18è, les subvencions no podran superar en cap cas el 50 % del pressupost 
presentat a la sol·licitud. Finalment, presentem el punt núm. 20, que és l’aprovació 
inicial de les bases reguladores dels premis als esportistes individuals o en parella 
gironins que participen en competicions federades. Dir-los que en aquest punt núm. 20, 
aquesta línia de suport, s’estableixen dues sublínies. En primer lloc, el suport als 
esportistes d’alt rendiment, que són esportistes individual o en parella d’alt rendiment. 
En aquest cas, han de ser majors d’edat, que participen en campionats europeus i/o 
del món i que acreditin estar empadronats a la demarcació de Girona. En aquest cas, 
dir-los que rebran un import mínim de 1.500 € i un import màxim de 3.000 €. Com ja us 
va advertir el diputat Piñeira a la Comissió Informativa, en aquest cas no es tracta 
d’una subvenció, sinó que es tracta d’un premi amb la respectiva retenció que el premi 
comporta. La segona sublínia és el suport als medallistes en campionats d’Espanya i/o 
participants en campionats d’Europa i del món. En aquest cas, aquests esportistes han 
de ser menors d’edat i no han de ser professionals. Una de les singularitats d’aquest 
programa és que en relació, sobretot, a aquests medallistes en campionats d’Espanya 
i participants en campionats d’Europa i del món, a diferència del que passava a l’antic 
programa A5, la sol·licitud l’any passat la feia l’ajuntament i ara, aquest any, la 
demanen directament els esportistes. En aquest cas, la dotació pressupostària 
d’aquest programa és de 75.000 €. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Masquef. Alguna consideració? 
La diputada senyora Pèlach, diu: Sí, nosaltres. Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Sí, endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, moltes gràcies. Per anunciar que 
votarem a favor de les tres línies de subvenció que s’han exposat. Volíem agrair 
l’interès mostrat pel diputat i demanar disculpes, també, perquè els canvis per baixa 
per maternitat que hem tingut ha fet que finalment no tinguéssim accés en el seu 
moment del mail que ens van enviar. Per tant, em sap greu no haver-los donat 
resposta en el seu oferiment d’incorporar modificacions. Per tant, disculpar-nos en 
aquest sentit. En qualsevol cas, dir que ens sembla una bona notícia recuperar 
aquesta línia que, de fet, és el que nosaltres havíem comentat en algun ple anterior 
quan vam parlar de diferents bases perquè entenem que el fet de no disposar-ne ens 
porta a acabar donant subvencions nominatives i directes amb un sistema que 
nosaltres considerem injust i desigual. Per tant, creiem que aquesta és la via per la 
qual haurien de passat totes les entitats esportives i tots els esportistes subvencionats, 
i amb uns criteris iguals per a tothom. Volem recordar que amb aquestes subvencions 
estem parlant de, segons la línia, un màxim de 3.000-5.000 € i per aquestes quantitats 
els exigim moltes coses: que compleixin els ODS... Una sèrie de coses, que està molt 
bé que els exigim, però en tot cas, seria important que ho exigim a totes, també les 
nominatives i les directes, perquè sinó anem creant aquestes dobles vies i aquestes 
desigualtats. També volem dir que valorem molt positivament aquests criteris de 
discriminació positiva que s’han afegir en termes de gènere, també de discapacitat, etc. 
Per tant, simplement això, que anunciem que votarem a favor. Moltes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyora Pèlach. Alguna intervenció més? 
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El diputat senyor Juli Fernández, manifesta: Sí, el nostre grup per anunciar el vot 
positiu als tres punts. 
El senyor President, diu: Molt bé. Malgrat el vot a favor, senyor diputat, hi vol afegir 
alguna cosa, senyor Masquef? 
El diputat senyor Jordi Masquef, respon: Gràcies, senyor president. No, només 
entenem que en principi els grups han mostrat el seu suport en aquests tres punts de 
l’ordre del dia. Agrair-los el seu suport i, en aquest cas, també a la senyora Pèlach per 
les diferents reunions que hem tingut, les seves aportacions han estat enriquidores. No 
només han estat enriquidores, sinó que com bé ja sap, s’han tingut en compte. Només 
agrair als grups de l’oposició la seva col·laboració. Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Per tant, en els tres punts, el 18è, 19è i 
20è, entenc que queden aprovats per unanimitat. D’acord? 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
19. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions de suport als 

municipis per a l'organització d'esdeveniments esportius singulars. Servei 
d’Esports - 2021/X020201/4262 
 

“L'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, dóna suport a l'esport 
mitjançant diverses línies d'actuació, entre les que hi ha el suport econòmic directe a 
través de subvencions. Amb aquesta finalitat s'han redactat les bases generals que 
han de regir el procediment de concessió de subvencions de suport als municipis per a 
l'organització d'esdeveniments esportius singulars. 
 
Per aquest motiu, es proposen unes bases generals d'ajuts als ajuntaments. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació, hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de 
Girona de suport als municipis per a l'organització d'esdeveniments esportius 
singulars, que es transcriuen literalment tot seguit: 
 
“Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. Subprograma A4: Suport l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del Servei d’Esports de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines, d’acord amb els programes definits a l’annex. 
El programa de subvencions esmentat té les finalitats següents: 
Programa A. Suport als municipis 

 A4. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 
2. Incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible – Agenda 

2030 
Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a 
totes les edats 
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 3.4. Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no 
transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el 
benestar. 

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes 
 5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot 

el món. 
 5.c. Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la 

igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i nenes a tots els nivells. 
Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament 
per a totes les persones 
 6.4. Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos 

hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del 
subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir 
substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua. 

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per 
a totes les persones 
 7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en 

el conjunt de fonts d’energia. 
 7.3. Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 
Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països 
 10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de 

totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnica, 
origen, religió, situació econòmica o altra condició. 

 10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també 
eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, 
polítiques i mesures adequades a aquest efecte. 

Objecte 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles 
 11.7. Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics 

segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les 
persones grans i les persones amb discapacitat. 

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i 
desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells 
 16.7. Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que 

responguin a les necessitats a tots els nivells. 
Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al 
Desenvolupament Sostenible 
 17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públics, 

publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció 
de recursos dels partenariats. 
3. Procediment de concessió  

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no 
competitiva i convocatòria pública, que ha d’aprovar la Junta de Govern. Les 
subvencions es concedeixen mitjançant la comparació de les sol·licituds que es 
presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne una prelació d’acord amb 
els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.  
4. Despeses subvencionables i període d’execució 
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Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en 
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels 
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
Els períodes d’execució és el següent: 
 Programa Període d’execució 

A4 
Suport a l’organització d’esdeveniments 

esportius singulars 

De l’1/9 de l’any anterior a la 
convocatòria al 31/8 de l’any 

de la convocatòria. 
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
5. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions del programa objecte 
d’aquestes bases les entitats següents: 

  Programa A: els ajuntaments de la demarcació de Girona, les entitats 
municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms. 

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
6. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del 
crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions són les que es determinen 
específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es realitzi. Cada sol·licitud 
s’avalua d’acord amb els criteris establerts a l’annex i, atesa la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria, es determina l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge 
que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. Els imports màxims i 
mínims de les subvencions concedides a cada programa són els que figuren a l’annex 
d’aquestes bases. 
7. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració per a cada subprograma són els que figuren a l’annex 
d’aquestes bases. 
8. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les entitats sol·licitants només poden presentar una sol·licitud pel subprograma; en el 
cas de tenir més d’una activitat, es relacionarà en el formulari de sol·licitud. 
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el 
termini que s’estableixi en la convocatòria. 
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que 
s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar a través de les plataformes 
telemàtiques següents:  

–  Ajuntaments: plataforma EACAT. 
– Entitats, empreses, particulars i d’altres: tràmits en línia de la plataforma de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
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Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat per a cada subprograma 
que es troba disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la 
documentació annexa següent: 

 La documentació que es requereixi a cada full de sol·licitud del corresponent 
subprograma. 

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, 
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o 
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus 
ZIP o RAR. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin i prèvia audiència de la persona interessada i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici 
que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a 
la concessió. 
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha d’instruir i ordenar l’expedient per a 
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprenen: 

La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en 
aquestes bases. 

L’avaluació de les sol·licituds efectuada de conformitat amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 

La petició dels informes, la informació o assessorament que s’estimi necessaris, en cas 
que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 

çUna vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emet un informe en el 
qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei d’Esports, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, 
formula la proposta de resolució degudament motivada. 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants 
exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada pels membres 
següents:  
President:  El president de la Comissió informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 

Esports i Educació. 
Vocals: El diputat del Servei d’Esports 
 El cap del Servei d’Esports 
 La tècnica d’activitats dels Servei d’Esports 
 El funcionari/ària encarregat/ada de la gestió de subvencions a entitats 
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un representant a la 
comissió avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 
10. Procediment de resolució, notificació i règim de recursos 
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La proposta de resolució s’ha de sotmetre a consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que ha de resoldre definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les 
subvencions.  
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no 
hagin obtingut la subvenció per haver-se esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a la 
convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari 
renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent podrà acordar concedir la subvenció al 
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb 
la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds 
denegades. 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. A més a més, es publicarà al lloc 
web de la Diputació de Girona, dintre del programa corresponent.  
La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Alternativament, i de 
forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la 
notificació. Contra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a 
comptar del dia següent al de la notificació. 
11. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari 
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. En el cas de bestreta cal 
acceptació expressa. 
12. Justificació 
a. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, 
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar 
la documentació següent: 
 Programa Documentació justificació 

A4 
Suport a l’organització d’esdeveniments 

esportius singulars 
 Compte justificatiu 
 Publicitat 

Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen a la https://seu.ddgi.cat.  
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, 
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o 
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus 
ZIP o RAR. 
L’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina 
com a tal en l’acord d’atorgament de la subvenció, i caldrà adjuntar al compte 
justificatiu la documentació següent: 
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a)  Entitats públiques: en subvencions del mateix import o d’import superior a 
60.000 euros, caldrà adjuntar factures. 

b)  Entitats privades o persones físiques:  
a. En el cas de subvencions d’import igual o superior a 30.000 euros, 

caldrà adjuntar factures. 
b. En el cas de subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, 

caldrà presentar l’auditoria dels comptes anuals. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, s’ha de comunicar a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o 
completar-los en el termini de 15 dies.  
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior a l’import a justificar, la subvenció es minorarà 
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació. 
En el cas de les subvencions que tenen un import mínim de despesa, s’haurà de 
justificar, com a mínim, aquest import. Si no es justifica aquesta quantitat no es podrà 
percebre la subvenció, en no complir els requisits estipulats. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 14 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si 
escau s’efectuïn, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas que no 
s’acrediti l’import de la despesa subvencionable. 
b. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades són els següents: 
 Programa Termini de justificació 

A4 
Suport a l’organització d’esdeveniments 

esportius singulars 
1 de novembre de l’any de la 

convocatòria 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
No s’accepten pròrrogues en el període d’execució ni ampliacions de termini de 
justificació, de manera que, una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la 
justificació, s’iniciarà el procediment de revocació de la subvenció. 
13. Pagament  
El pagament de la subvenció es tramita amb l’informe favorable previ de la justificació 
de la persona responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
compte justificatiu corresponent.  
El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant transferència bancària. 
14. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases no són compatibles amb les ajudes per al 
mateix concepte de la Diputació de Girona o qualsevol dels seus organismes 
autònoms. Per a la resta, són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre 
que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de 
l’actuació subvencionada. 
15. Subcontractació  
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Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
16. Reformulació de sol·licitud  
No es poden reformular les sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació 
d’aquestes.  
La reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat 
de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds. 
17. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni 
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.  
18. Invalidesa, revocació i reintegrament  
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcialment les subvencions, amb 
l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

  Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

  En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
  Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei d’Esports ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es faci amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es pot concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
20. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas 
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a 
la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones 
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del 
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es 
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
21. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
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No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
22. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de 
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de 
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin donar la 
difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent 
dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a 
l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

23. Altres obligacions del beneficiaris 
 Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el 

comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 
 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització 

de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el 
gaudi de la subvenció.  

 Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

 Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  

 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
 Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts en 

la normativa de contractes públics per a la contractació menor: 
 Les entitats privades han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents 

proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de compromís per a l’execució 
de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves 
característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats 
que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb 
anterioritat a la concessió de la subvenció. 

 Les administracions públiques hauran de presentar un certificat del secretari 
que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb a Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa vigent en 
matèria de contractació administrativa. 
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 En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones 
jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 
10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració 
responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o administració. 

24. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
activitat assumeixen les obligacions següents: 

1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o 
ajut públic. 

2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les 

convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats 
d’aquestes convocatòries. 

En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sol·licitin 
per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions 
corresponents, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el 
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a 
beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
25. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei general de subvencions. 
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d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 

subjecte.  
26. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
27. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la 
modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se n’ha de donar compte en la primera sessió 
que tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG). 
 

ANNEX «Bases específiques»  
Programa A. Suport als municipis 
Subprograma A4. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars 
1. Objecte 
Aquest programa està destinat a donar suport als municipis per l’organització 
d’esdeveniments esportius singulars. Es consideren esdeveniments esportius singulars 
tots aquells esdeveniments esportius que siguin únics a la província, amb un important 
impacte social, econòmic o de promoció de les comarques gironines, i amb un 
pressupost mínim de despesa de 3.000,00 €. 
2. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració de les subvencions són el següents: 
a) Durada de la competició (fins a 15 punts): 

 1 dia     5 punts 
 Entre 2 i 3 dies    10 punts 
 Més de 4 dies    15 punts 

b)  Àmbit de competició (fins a 25 punts): 
 Comarcal     5 punts 
 Provincial     10 punts 
 Autonòmic     15 punts 
 Estatal     20 punts 
 Internacional     25 punts 

c) Característiques dels participants (fins a 30 punts): 
 Esportistes femenines  
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- Menys del 10 %    0 punts 
- Entre el 10, i el 29,99 %   2 punts 
- Entre el 30 i el 59,99 %   5 punts 
- Més del 60 %    10 punts 

 Esportistes amb discapacitat 
- Menys del 10 %    0 punts 
- Entre el 10, i el 29,99 %   2 punts 
- Entre el 30 i el 59,99 %   5 punts 
- Més del 60 %    10 punts  

  
 Esportistes estrangers 

- Menys del 10 %    0 punts 
- Entre el 10, i el 29,99 %   2 punts 
- Entre el 30 i el 59,99 %   5 punts 
- Més del 60 %    10 punts 

 
d) Total d’Esportistes participants (fins a 15 punts): 

 Menys de 150 participants   0 punts 
 De 151 a 250 participants   5 punts 
 De 251 a 750 participants   10 punts 
 Més de 750 participants    15 punts 

 
e) Interès social i esportiu- presència als mitjans de comunicació (fins a 15 punts): 

 Autonòmics     5 punts 
 Estatals     10 punts 
 Internacionals    15 punts 

3. Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. En 
qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per activitat organitzada ha de ser de 
1.500,00 € i l’import màxim de la subvenció de 5.000,00 €. 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat a la 
sol·licitud. S’atendran les actuacions per ordre de major a menor puntuació fins a 
esgotar el pressupost disponible” 
 
SEGON. Sotmetre aquests bases a informació pública durant un termini de 20 dies, 
mitjançant anunci al BOP, en el tauler d'anuncis de la Corporació i per referència, en el 
DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius. 
 
TERCER. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l'execució d'aquest acord i, en especial, d'ordenar la publicació íntegra de les bases, 
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es 
persegueixi, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut 
advertir. 
 
En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi un recurs, 
l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D'aquestes resolucions del president se'n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació.” 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
20. Aprovació inicial de les bases reguladores dels premis als esportistes 

individuals o en parella gironins que participen en competicions 
federades. Servei d’Esports - 2021/X020201/4292 
 

“L'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, dóna suport a l'esport 
mitjançant diverses línies d'actuació, entre les que hi ha el suport econòmic directe a 
través de subvencions. Amb aquesta finalitat s'han redactat les bases generals que 
han de regir el procediment de concessió dels premis als esportistes individuals o en 
parella gironins que participen en competicions federades. 
 
Per aquest motiu, es proposen unes bases generals reguladores dels premis als 
esportistes individuals o en parella gironins que participen en competicions federades. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació, hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores dels premis als esportistes 
individuals o en parella gironins que participen en competicions federades, que es 
transcriuen literalment tot seguit: 
 
“Bases reguladores dels premis als esportistes individuals o en parella gironins 
que participen en competicions federades 

1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de premis per 
al suport als esportistes individuals o en parella de la demarcació de Girona que 
formen part del Programa de Tecnificació Alt Rendiment Català (ARC) de la Generalitat 
de Catalunya i/o que participen en campionats d’Espanya, d’Europa i del món, i 
fomenten la projecció de les comarques gironines a l’exterior i promouen l’activitat 
física i esportiva entre la població gironina. S’estableixen dues línies de suport: 

Suport als esportistes d’alt rendiment 
Suport als medallistes en campionats d’Espanya o participants en campionats 

d’Europa i del món 
2. Condicions 
Cada any s'estableix la convocatòria amb les dates i els terminis de presentació de les 
sol·licituds, com també la composició de la Comissió d’Avaluació. 
3.  Destinataris de la convocatòria 
Poden presentar les sol·licituds a aquesta convocatòria, en funció dels programes 
objecte d’aquestes bases, les persones físiques següents: 
a) Suport als esportistes d’alt rendiment: esportistes individuals o en parella d’alt 

rendiment majors d’edat (que compleixin 18 anys o més durant l’any de la 
convocatòria) que participin en campionats europeus i/o del món i que acreditin 
estar empadronats a la demarcació de Girona. 

Amb aquesta finalitat es convoca les persones que compleixin els requisits que figuren 
en aquestes bases perquè presentin les sol·licituds. Es premiarà les persones 
seleccionades amb un import mínim de 1.500 € i un màxim de 3.000 € (subjectes a les 
retencions de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi).  
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b) Suport als medallistes en campionats d’Espanya o als participants en 
campionats d’Europa i del món: esportistes que, individualment o en parella, 
hagin estat medallistes en campionats d’Espanya o que participin en campionats 
d’Europa i/o del món, menors d’edat (que compleixin 17 anys o menys durant l’any 
de la convocatòria) i que no siguin professionals. A més a més: 
 Han d’haver participat individualment en les competicions esportives individuals 

o de parella dels campionats d’Espanya, d’Europa, del món o Jocs Olímpics, 
organitzats per les seves respectives federacions esportives, reconegudes pel 
Consell Català de l’Esport. 

 Han d’haver participat amb les seleccions estatals en els campionats d’Europa, 
del Món o els Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions 
esportives, reconegudes pel Consell Català de l’Esport. 

Amb aquesta finalitat es convoca les persones que compleixin els requisits que figuren 
en aquestes bases perquè presentin les sol·licituds. Es premiarà les persones 
seleccionades amb un import mínim de 200 € i un màxim de 1.000 € (subjectes a les 
retencions de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi).  
4. Presentació de les sol·licituds  

a) Només es pot presentar una sol·licitud a la convocatòria de cada exercici. 
b) Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la 

Diputació en el termini que s’estableixi en la convocatòria. 
c) Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment 

per la persona interessada o per la que la representi legalment. Es podran 
utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 

d) Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web 
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació 
annexa següent: 
o Documentació genèrica 

 Fotocòpia del DNI. 
 Certificat d’empadronament. 
 Currículum esportiu. Els mèrits que es presentin s’han de 
justificar i han de ser de la temporada esportiva en curs. 

o Documentació específica 
 Esportistes d’alt rendiment: 

 Certificat d’esportista d’alt rendiment (ARC) o certificat 
d’esportista d’alt nivell del Consejo Superior de Deportes 
(DAN). 

 Esportistes medallistes en campionats d’Espanya o participants 
en campionats d’Europa o del món: 

 Llista de la classificació final del campionat o certificat de 
la federació corresponent amb la relació del campionat i la 
classificació. 

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, 
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o 
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus 
Zip o RAR. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 



 

 

 

 

 

87 

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

 

persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes que recull la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què 
es coneguin i prèvia audiència de la persona interessada i, en conseqüència, 
comporten la inadmissió de la sol·licitud, sens perjudici que puguin ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
5. Difusió de les bases i de la convocatòria i assessorament de les persones 

interessades 
La Diputació de Girona difondrà aquestes bases i les publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOP). 
Les convocatòries de les diferents edicions es difondran mitjançant la publicació al 
BOP, i a través d'anuncis a la premsa i en altres mitjans de comunicació, així com al 
web de la Diputació de Girona. 
El text de les bases, la convocatòria anual i el model de la sol·licitud que cal presentar 
seran accessibles al portal web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i en el BOP. 
De conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases se 
sotmeten a informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant un anunci 
en el BOP i en el tauler d'anuncis de la corporació i, per referència al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a l'efecte que es puguin formular les al·legacions i 
reclamacions que es considerin pertinents. La data d'inici del còmput serà l’endemà 
d'aquesta publicació.  
6. Valoració de les sol·licituds 
Les sol·licituds presentades són avaluades per una comissió d'avaluació formada per 
representants i tècnics de la Diputació de Girona, la qual valora les dues línies per 
separat i de la següent manera: 

a) Esportistes d’alt rendiment: 
 Currículum esportiu 

o Medallista en campionats d’Espanya  2 punts 
o Participant en campionats d’Europa  4 punts 
o Medallista en campionats d’Europa  6 punts 
o Participant en campionats del món o Jocs Olímpics 8 punts 
o Medallista en campionats del món o Jocs Olímpics  10 punts 

 Incidència social que l’esportista genera a la província 
o Presència als mitjans de comunicació 

  Autonòmics   6 punts 
  Estatals    8 punts 
  Internacionals   10 punts 

 
o Impacte a les xarxes socials (fins a 10 punts) 

  Transmeten valors positius vinculats a l’esport, com 
l’esportivitat, l’esforç, la salut... 

  Ajuden a posicionar les comarques gironines com una 
destinació esportiva. Amb fotos on es vegin, s’etiquetin i/o es 
faci referència (al text, amb etiquetes i/o hashtags) a 
equipaments o indrets de la demarcació. 

  Fan referència al suport de la Diputació de Girona (al text, 
amb etiquetes i/o amb hashtags). 

 Nivell de classificació en el Programa ARC 
o ARC. Alt nivell: Promeses    6 punts 
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o ARC. Alt nivell: Elit    8 punts 
o DAN     10 punts 

b) Esportistes medallistes en campionats d’Espanya o participants en campionats 
d’Europa o del món: el criteri de valoració és el del nivell de competició per a cada 
esportista que integra el programa (fins a 10 punts): 

 Medallista en campionats d’Espanya    2 punts 
 Participant en campionats d’Europa  4 punts 
 Medallista en campionats d’Europa   6 punts 
 Participant en campionats del món o Jocs Olímpics 8 punts 
 Medallista en campionats del món o Jocs Olímpics  10 punts 

La proposta de la Comissió d'Avaluació ha d'indicar el nombre de sol·licituds i el 
nombre d’esportistes seleccionats. 
La Comissió d’Avaluació pot proposar que es deixi deserta la convocatòria si cap de 
les sol·licituds presentades no compleix els paràmetres exigibles, com també pot 
interpretar aquestes bases en consonància amb les finalitats de la convocatòria. 
La proposta que formuli la Comissió d'Avaluació s'elevarà a la Junta de Govern, que és 
l'òrgan que ha d’emetre una resolució. La seva decisió és inapel·lable. 
La Comissió d'Avaluació estarà formada per: 
President 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació o la persona en qui delegui. 
Vocals:   El diputat del Servei d’Esports 
   El cap del Servei d’Esports 
   La tècnica d’activitats dels Servei d’Esports 

  Un tècnic/a de l’Àrea de Comunicació 
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, amb veu però sense vot. 
Actuarà com a secretari un tècnic/a del Servei d’Esports de la Diputació de Girona. 
La participació en la convocatòria implica acceptar aquestes condicions i la resolució 
de la Comissió d'Avaluació. També suposa admetre canvis que es puguin produir 
posteriorment com a conseqüència de factors externs a l'organització. 
7. Notificació de la resolució i efectes 
La resolució de la convocatòria es notificarà electrònicament a les persones 
seleccionades i a la resta de participants i es farà pública al lloc web de la Diputació de 
Girona (www.ddg.cat) i al BOP. 
8. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol tipus de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s'han d'abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d'ajudes públiques, en l'exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 
1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajuda pública. 
2. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar a les convocatòries de 
subvencions o ajudes o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 
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1. Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. 
2. No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació de la subvenció o ajuda. 
3. Els càrrecs o empleats públics no oferir ni facilitar avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajuda.  
4. Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per 
al seguiment i l’avaluació de l'acompliment de les obligacions establertes en les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sol·licitin per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
5. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o les administracions de 
referència, sense perjudici de l'acompliment de les obligacions de transparència que 
els corresponguin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix 
l'apartat 4t de l'article 3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència. 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, són aplicables el règim 
sancionador que estableix la Llei de transparència i les sancions que estableix l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajudes públiques, sens perjudici d'aquelles altres 
possibles conseqüències que recull la legislació vigent en matèria de subvencions. 
ANNEX 
Model de sol·licitud per participar en la convocatòria dels esportistes individuals que 
consta a l'expedient.” 
 
SEGON. Sotmetre aquests bases a informació pública durant un termini de 20 dies, 
mitjançant anunci al BOP, en el tauler d'anuncis de la Corporació i per referència, en el 
DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius. 
 
TERCER. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l'execució d'aquest acord i, en especial, d'ordenar la publicació íntegra de les bases, 
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es 
persegueixi, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut 
advertir. 
 
En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi un recurs, 
l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D'aquestes resolucions del president se'n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
21. Aprovar definitivament i parcialment el projecte de Condicionament de 

dos trams de la ctra. GIV-6219. Xarxa Viària Local - 2020/K010400/4978 
 

“La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 20 d’octubre de 2020, va aprovar 
inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament de dos trams de la 
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carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 0+236 fins el 
1+450 i entre els PK 1+898 fins el 2+506 amb un pressupost de 855.738,49 euros (IVA 
inclòs). Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública durant el termini de trenta 
dies hàbils a través de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
número 214 de data 6 de novembre de 2020. 
 
Durant el període d’informació pública s’han presentat algunes al·legacions, les quals 
es responen en base a l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària Local en 
funcions parcials, en data 22 de març de 2021, que transcrit literalment diu: 
 
“1. Antecedents 
El projecte de Condicionament de dos trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a 
Vilamalla, per Siurana, entre els PK 0+236 fins el 1+450 i entre els PK 1+898 fins el 
2+506 va ser redactat al setembre de 2020. 
El Ple de la Diputació de Girona, del dia 20 d’octubre de 2020 el va aprovar inicialment. 
L’anunci de l’aprovació inicial i de l’exposició al públic per al·legacions es va publicar al 
BOP núm. 214, de 6 de novembre de 2020. 
Durant el període d’informació pública s’han rebut les al·legacions següents: 
a) Teresa-Clara Condom Vilà i altres, 11 de desembre de 2020 
b) Ajuntament de Siurana, 17 de desembre de 2020 
c) Teresa-Clara Condom Vilà, en propi nom i en nom i representació de la Plataforma 

Salvem Siurana, 18 de desembre de 2020 
2. Contingut de les al·legacions 
2.1 Teresa-Clara Condom Vila i altres: 
Al·leguen que 
- Siurana és un municipi eminentment rural i consideren que la carretera que es 
projecta està sobredimensionada, especialment en el tram entre Siurana i Baseia. 
Voldrien que aquest tram tingués característiques de carretera local - passeig entre els 
dos nuclis, amb via verda o camí de vianants segregat i arbrat, limitant la velocitat a 50 
km/h i amb prohibició de trànsit de camions, rebutjant un projecte que li doni el 
tractament de carretera convencional. 
- L’impacte paisatgístic és negatiu, afectant a arbrats d’ambdós costats, sense que 
s’hagi redactat cap estudi d’impacte ambiental i integració paisatgística. També s’afecta  
a la silene sennenii, planta endèmica protegida. Consideren que no es segueixen les 
normes d’ordenació ni les directrius de paisatge del Pla Territorial Parcial de les 
comarques gironines. (No entenc els articles que esmenten, ja que no es corresponen 
a articles del Pla, segons ACORD GOV/157/2010, de 14 de setembre, pel qual 
s'aprova definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, publicat al 
DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010) 
- Posen en dubte les dades oficials de trànsit i de sinistralitat. 
- Consideren indeguda la fragmentació del projecte en dos trams, irracional ampliar 
una carretera que passa per travesseres urbanes d’impossible ampliació, infringits els 
límits de discrecionalitat administrativa, cost desproporcionat i malbaratament de 
recursos públics. 
- Constaten la manca de previsió de la variant de Baseia en el planejament urbanístic 
de Siurana. 
- Proposen adequar el projecte contemplant la creació d’una via verda per a vianants 
segregada entre Baseia i Siurana i l’ampliació d’un metre de ferm addicional, a modus 
de vora o cuneta americana en una única banda. 
- Informen de l’existència de la Plataforma Salvem Siurana, d’un Manifest i recollida 
d’adhesions com a mostra de l’oposició popular al projecte, així com d’un suposat 
compromís verbal del Consistori Municipal d’informar en contra de les previsions del 
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projecte en el tram entre Baseia i Siurana 
Després d’una extensa exposició de motius demanen: 

 Retirar el projecte deixant sense efecte l’acord d’aprovació inicial. 
 Redactar un estudi d’impacte i d’integració paisatgística. 
 Redactar un nou projecte en el que es contemplin les alternatives següents: 
 Articular una via verda per a vianants amb carril bici que uneixi Baseia amb 

Siurana, segregada de la carretera i arbrada. 
 Respectar en tot cas els marges arbrats actuals de la carretera en tot el tram 2 

entre Baseia i Siurana. 
 Preveure com a ampliació màxima una vora d’1 m a modus de cuneta 

americana, en una única banda, tot mantenint l’actual secció de pas. 
 Descartar i deixar sense efecte la previsió de la variant de Siurana (sic) que 

apareix referida a la memòria del projecte, tot eliminant les referències que 
figuren als apartats 1 i 2 de la memòria així com en el acord d’aprovació inicial 
del projecte. 

 Senyalitzar la carretera amb una velocitat màxima de 50 km/h en els trams de 
Baseia, tram 2 i travessera de Siurana. 

 Implantar com elements de protecció tanques de fusta reforçada amb ànima de 
ferro. 

 Senyalitzar la prohibició del trànsit de camions pesants 
 Lliurar còpia de qualsevol resolució que es dicti en relació a aquest expedient a 

les persones compareixents 
Adjunten els documents següents: 

 Document núm. 1 
 Afectacions reals del projecte inicialment aprovat per la Diputació de Girona. 
 La conservació de l’endemisme Silene sennenii en un paisatge fragmentat. 

Raresa antròpica o natural? 
 Regulació accés de camions al casc urbà dels pobles veïns. 
 Manifest de la problemàtica del projecte d’eixamplament de la carretera 

GIV-6219 i presentació de la plataforma Salvem Siurana d’Empordà. 
 Proposta de via verda entre Siurana i Baseia, cap a un model de mobilitat 

sostenible. 
2.2 Ajuntament de Siurana 

 Consideren que la connexió de la carretera amb el nucli urbà s’hauria 
d’efectuar amb una rotonda. 

 Consideren que hauria d’haver una via verda que unís Siurana i la C-31. 
 Demanen dotar d’enllumenat al tram entre el nucli de Siurana fins el cementiri i 

la deixalleria. 
 Demanen efectuar la interconnexió de la fibra òptica del nucli de Siurana amb 

el de Baseia. 
 Demanen efectuar de forma urgent la segona fase (variant de Baseia). 

2.3 Teresa-Clara Condom Vilà, en propi nom i en nom i representació de la Plataforma 
Salvem Siurana 
Reprodueix els mateixos motius exposats en l’al·legació presentada l’11 de desembre. 
Acompanya al seu escrit un recull de signatures efectuada per la Plataforma Salvem 
Siurana. 
Demana tenir-ho en compte a l’hora de resoldre la retirada i l’arxiu del projecte aprovat 
inicialment. 
3. Informe sobre les al·legacions presentades 
El projecte de condicionament de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla, per 
Siurana es va redactar atenent a les necessitats d’adequació de les característiques 
geomètriques de la carretera en funció de la seva IMD i atenent a la normativa 
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específica aplicable a carreteres. 
En aquest sentit és obvi, com no podria ser d’una altra manera, que s’ha tractat el tram 
considerat com una carretera convencional. Les necessitats col·laterals del territori per 
on discorre la carretera han de ser tractades, si cal, de manera paral·lela i subjectes 
als oportuns acords entre administracions. Així la consideració de l’execució conjunta 
d’una via verda lateral, de l’enllumenat i de la connexió de la fibra òptica ha de quedar 
recollida, en tot cas, en un possible conveni de col·laboració entre administracions. 
En relació a les al·legacions contra la hipotètica variant de Baseia, cal puntualitzar que 
el projecte no inclou cap determinació relativa a aquesta obra, limitant-se simplement a 
esmentar-la. Així totes les al·legacions relatives a aquesta actuació estan fora de lloc. 
Pel que fa a les consideracions ambientals i a la tramitació ambiental necessària, el 
projecte està subjecte a la normativa ambiental aplicable, que no obliga en aquest cas 
a cap estudi d’impacte ambiental. L’existència de l’espècie endèmica protegida (Silene 
sennenii) és coneguda pel projecte. Durant la seva redacció es va consultar a la 
Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels serveis territorials de la demarcació de 
Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 
s’inclou el seu informe en un annex a la memòria i el pressupost de les obres inclou 
una partida alçada per aplicar les mesures suggerides. 
En relació a les nombroses transgressions normatives enumerades en les al·legacions 
(fins i tot de la Constitució) cal esmentar que es consideren basades en interpretacions 
interessades i esbiaixades dels textos normatius. 
En quan a les al·legacions sobre aspectes més concrets cal esmentar que 
- no és objecte del projecte determinar la conveniència de la prohibició de la circulació 
de vehicles pesants per la carretera ni la limitació de velocitat en els trams de Baseia i 
travessera de Siurana, en els quals el projecte no hi preveu cap actuació.  
- entenem que les tanques de fusta reforçada amb ànima de ferro són adequades en 
zones d’especial protecció ambiental aprovada (espais declarats d’interès natural, 
xarxa natura, etc.)  
-  mereixeria un estudi particular la possibilitat d’implantar una rotonda que marqui 
l’inici de la zona urbana de Siurana, tal com demana l’Ajuntament de Siurana. En 
aquest sentit cal informar que de les previsions que fa el projecte en el tram entre 
Baseia i Siurana, a partir del PK 2+300 no resultarien gaire compatibles amb aquesta 
possibilitat. 
- també mereixeria un estudi detallat la possible execució d’una variant del nucli de 
Baseia. Cal informar que el tram 2 del projecte sotmès a informació pública podria 
quedar en bona part substituït per el nou traçat de la variant. En aquest sentit és 
recomanable deixar de banda l’actuació prevista en aquest tram fins que no estigui 
més definida la hipotètica variant de Baseia o sigui definitivament descartada. 
4. Conclusió 
Estudiades les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, vista la 
incompatibilitat de les obres previstes en el tram 2 tan amb la rotonda proposada per 
l’Ajuntament com amb la hipotètica variant de Baseia, així com amb la consideració de 
via urbana de connexió entre els nuclis del municipi, i vist que no hi ha motiu per no 
actuar en el tram 1, proposo l’aprovació definitiva parcial del projecte de 
condicionament de dos trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla, per 
Siurana, amb les prescripcions següents: 
a) Aprovar definitivament el projecte en allò que faci referència al tram 1.  
b) Encarregar al Servei de Xarxa Viària la redacció del document que defineixi l’abast 

de l’obra a executar i el nou pressupost als efectes de poder licitar les obres. 
c) Estudiar conjuntament amb l’Ajuntament el tractament que cal donar al tram entre 

Baseia i Siurana, definint si cal canviar la consideració funcional d’aquest tram de 
via pública.” 
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El projecte esmentat conté la determinació dels terrenys que són necessaris d’adquirir 
i ocupar per a la seva execució i que són els següents:  
 
Terme municipal de Siurana 
 

Finca Po
l. 

Par
c. 

Subp
ar-cel
·la 

Titularitat 
(NIF/DNI/CI
F) 

Natura- 
lesa 

Expropiaci
ó (vials) 
(m2) 

Servitud 
de pas 
(aèria) 
(m2) 

Ocupació temporal 
(m2) 
Vials 
 

Serveis 
 

1 1 184  40418459F Rústica 98,03 0,00 0,00 0,00 
2 1 185  40428064K Rústica 305,10 0,00 0,00 1,78 
3 2 65  40415334X Rústica 70,74 0,00 0,00 0,00 
4 2 64 a,b,c,

d 
35393042K Rústica 361,73 0,00 0,00 0,00 

5 1 186  40426876Y Rústica 288,15 
1,00 

(serveis) 

59,98 0,00 
 

129,32 

6 1 187  40379516A Rústica 497,04 0,00 0,00 0,00 
7 2 63  40389493K Rústica 198,05 0,00 0,00 0,00 
8 1 188  41551847R Rústica 228,00 0,00 0,00 0,00 
9 1 189   Rústica 228,35 0,00 0,00 0,00 
10 2 62 a,b,c,

d,e 
40413984V Rústica 2.439,54 0,00 0,00 0,00 

11 1 190  40389613A Rústica 353,43 0,00 0,00 0,00 
12 1 191  40415660Z Rústica 258,87 0,00 0,00 0,00 
13 1 192  40422155T  

40429797Y 
Rústica 155,47 0,00 0,00 0,00 

14 1 193  40389606L 
40387082W 

Rústica 337,24 0,00 0,00 0,00 

15 1 173  40389606L 
40387082W 

Rústica 156,04 0,00 0,00 0,00 

16 1 194 a,b,c 40389606L Rústica 93,25 0,00 0,00 0,00 
17 2 61  40389606L 

40387082W 
Rústica 573,06 0,00 0,00 0,00 

18 1 118  40440560M Rústica 323,60 0,00 0,00 0,00 
19 2 60  40389606L 

40387082W 
Rústica 854,02 0,00 0,00 0,00 

20 1 109  40387082W 
40389606L 

Rústica 372,90 0,00 0,00 0,00 

21 2 59  40424595W Rústica 1.509,29 0,00 0,00 0,00 
22 4 21  P1705700A Rústica 260,42 0,00 0,00 0,00 
23 4 31 a,b 40389606L 

40387082W 
Rústica 397,98 0,00 0,00 0,00 

24 3 4  P1705700A Rústica 309,57 0,00 0,00 0,00 
25 3 5  40389606L 

40387082W 
Rústica 115,62 0,00 0,00 0,00 

26 4 34  40413984V Rústica 952,53 0,00 0,00 0,00 
27 3 71  40413984V Rústica 106,85 0,00 0,00 0,00 
28 4 118  P1705700A Rústica 1.247,43 0,00 0,00 0,00 
29 4 35 a,b,c,

d 
40595113K Rústica 2.532,80 0,00 55,7

9 
0,00 

30 3 72 a,b B17767245 Rústica 189,55 0,00 0,00 0,00 
31 3 80 a,b 40556506P 

X0809696G 
Rústica 225,27 0,00 0,00 0,00 

32 3 82 a 40413948G Rústica 55,71 0,00 0,00 0,00 
 
No obstant això, el Tram 1 només afecta a les finques descrites des del número 1 fins 
a la número 22 (ambdós incloses). 
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D’acord amb l’article 19 apartats 2 i 3 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de 
carreteres comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació i la 
declaració d’urgent ocupació dels béns i l’adquisició dels drets corresponents, inclosos 
els béns i drets compresos en el replantejament del projecte i en les modificacions 
d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes d’expropiació forçosa, 
l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.  
 
Aquesta declaració d’urgent ocupació determina que en l’expropiació forçosa s’apliqui 
el procediment d’urgència en l’ocupació dels béns afectats, d’acord amb el que 
estableix l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de 
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003, 
de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades, d’acord i amb fonament a 
l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària  en funcions parcials, en data 22 de 
març de 2021. 
 
Segon. Aprovar definitivament i parcialment el projecte de Condicionament de dos 
trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, en relació 
únicament en allò que faci referència al Tram 1. 
 
D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de carreteres, aquesta aprovació porta aparellada la declaració d’utilitat 
pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets 
afectats pel projecte als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la 
imposició o modificació de servituds.  
 
Tercer. Encarregar al Servei de Xarxa Viària la redacció del document que defineixi 
l’abast de l’obra a executar i el nou pressupost als efectes de licitar les obres.  
 
Quart. Estudiar conjuntament amb l’Ajuntament de Siurana el tractament que cal donar 
al tram entre Baseia i Siurana, definint si cal canviar la consideració funcional d’aquest 
tram de via pública. 
 
Cinquè. Declarar la utilitat pública de l’execució parcial del projecte d’obres esmentat, 
així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que es troben descrits en l’annex 
número 6 del projecte esmentat, però únicament en relació amb el Tram 1, és a dir, de 
la finca número 1 a la finca número 22. 
 
Sisè. Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats en el Tram 1 per 
l'expropiació, d'acord amb el que regula l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 
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d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, als efectes d’aplicar el 
procediment que regula l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
d’expropiació forçosa, i 56 i següents del seu Reglament.  
 
Setè. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris, formulada 
a l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, que corresponen al 
Tram 1, que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Siurana 
 

Finc
a 

Pol. Parc. Sub
par-
cel·l
a 

Titularitat 
(NIF/DNI/CI
F) 

Natura- 
lesa 

Expropiació 
(vials) (m2) 

Servitud 
de pas 
(aèria) 
(m2) 

Ocupació temporal 
(m2) 
Vials 
 

Serveis 
 

1 1 184  40418459F Rústica 98,03 0,00 0,00 0,00 
2 1 185  40428064K Rústica 305,10 0,00 0,00 1,78 
3 2 65  40415334X Rústica 70,74 0,00 0,00 0,00 
4 2 64 a,b,

c,d 
35393042K Rústica 361,73 0,00 0,00 0,00 

5 1 186  40426876Y Rústica 288,15 
1,00 

(serveis) 

59,98 0,00 
 

129,32 

6 1 187  40379516A Rústica 497,04 0,00 0,00 0,00 
7 2 63  40389493K Rústica 198,05 0,00 0,00 0,00 
8 1 188  41551847R Rústica 228,00 0,00 0,00 0,00 
9 1 189   Rústica 228,35 0,00 0,00 0,00 
10 2 62 a,b,

c,d,
e 

40413984V Rústica 2.439,54 0,00 0,00 0,00 

11 1 190  40389613A Rústica 353,43 0,00 0,00 0,00 
12 1 191  40415660Z Rústica 258,87 0,00 0,00 0,00 
13 1 192  40422155T  

40429797Y 
Rústica 155,47 0,00 0,00 0,00 

14 1 193  40389606L 
40387082W 

Rústica 337,24 0,00 0,00 0,00 

15 1 173  40389606L 
40387082W 

Rústica 156,04 0,00 0,00 0,00 

16 1 194 a,b,
c 

40389606L Rústica 93,25 0,00 0,00 0,00 

17 2 61  40389606L 
40387082W 

Rústica 573,06 0,00 0,00 0,00 

18 1 118  40440560M Rústica 323,60 0,00 0,00 0,00 
19 2 60  40389606L 

40387082W 
Rústica 854,02 0,00 0,00 0,00 

20 1 109  40387082W 
40389606L 

Rústica 372,90 0,00 0,00 0,00 

21 2 59  40424595W Rústica 1.509,29 0,00 0,00 0,00 
22 4 21  P1705700A Rústica 260,42 0,00 0,00 0,00 
23 4 31 a,b 40389606L 

40387082W 
Rústica 397,98 0,00 0,00 0,00 

24 3 4  P1705700A Rústica 309,57 0,00 0,00 0,00 
25 3 5  40389606L 

40387082W 
Rústica 115,62 0,00 0,00 0,00 

26 4 34  40413984V Rústica 952,53 0,00 0,00 0,00 
27 3 71  40413984V Rústica 106,85 0,00 0,00 0,00 
28 4 118  P1705700A Rústica 1.247,43 0,00 0,00 0,00 
29 4 35 a,b,

c,d 
40595113K Rústica 2.532,80 0,00 55,79 0,00 

30 3 72 a,b B17767245 Rústica 189,55 0,00 0,00 0,00 
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31 3 80 a,b 40556506P 
X0809696G 

Rústica 225,27 0,00 0,00 0,00 

32 3 82 a 40413948G Rústica 55,71 0,00 0,00 0,00 
 
Vuitè. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils 
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en un 
o dos diaris de major circulació de la província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament de 
Siurana, per tal que es puguin rectificar els possibles errors que s'estimin comesos en 
la relació, d'acord amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei, de 16 de 
desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 
26 d'abril de 1957. 
 
Novè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a 
l’Ajuntament de Siurana, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a Telefónica de España, 
SAU, a Edistribución Redes Digitales, SL, a Nedgia Catalunya, SA, a Proveïments 
d’Aigua, SA i a la Secció de Biodiverssitat i Medi Natural del Servei Territorial de 
Girona de la Generalitat de Catalunya. 
 
Desè. Requerir a l’Ajuntament de Siurana perquè una vegada hagi finalitzat el termini 
esmentat, trameti el corresponent certificat d'exposició pública, en virtut del que 
regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 
1954 i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957. 
 
Onzè. Notificar individualment aquest acord als interessats que es troben descrits en la 
relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats. 
 
Dotzè. Encomanar al Servei de Patrimoni i Expropiacions que endegui la tramitació 
administrativa del procediment d’expropiació forçosa del Tram 1, inclosos els apartats 
vuitè, novè, desè i onzè del present acord, fins a la seva finalització. 
 
Tretzè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o 
els recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el 
procediment i expedient d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4 
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a 
l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les rectificacions o 
modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, 
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les 
obres del projecte constructiu d’obres de Condicionament de dos trams de la carretera 
GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 0+236 fins el 1+450 i entre 
els PK 1+898 fins el 2+506. 
 
Catorzè. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres de 
Condicionament de dos trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per 
Siurana, entre els PK 0+236 fins el 1+450 i entre els PK 1+898 fins el 2+506 al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d'anuncis de la corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 21, que és aprovar definitivament 
i parcialment el projecte de condicionament de dos trams de la ctra. GIV-6219, de 
Xarxa Viària Local. Té la paraula el diputat senyor Xargay. 
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El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i manifesta: Sí, 
moltes gràcies, president. Com saben, el 20 d’octubre es va aprovar en aquest plenari 
inicialment aquest projecte de la carretera que va des de la C-31 fins a Siurana, que en 
el seu moment hi constaven dos trams: des de la C-31 fins a Baseia, i de la sortida de 
Baseia fins a Siurana, amb un pressupost de 855.738 €. Però una vegada estudiades 
les delegacions presentades durant el període d’informació pública i, també, havent 
parlat amb les persones i amb les entitats del territori i amb l’ajuntament, principalment, 
el que avui portem en aquest ple per a la seva aprovació definitiva és el que fa 
referència al tram 1. És a dir, el tram que va des de la C-31 fins a l’entrada de Baseia, 
amb un pressupost de 480.498 €. També, val a dir que l’acord que s’ha arribat amb 
l’ajuntament, que s’estudiarà i que s’ha arribat a un acord, és de fer la cessió del tram 
que va des de Baseia fins a Siurana, deixant l’asfalt perfectament condicionat, fent una 
cuneta americana amb la fibra òptica passada entre Baseia i Siurana i, també, un tub 
perquè puguin posar-hi un enllumenat públic en aquest tram. Així com també, en un 
futur, si l’ajuntament ho considera oportú, que es pugui fer un carril bici entre aquests 
dos trams. Com a última consideració, dir que la proposta que portem avui a aprovació, 
veuran que al punt núm. 4, allà on hi ha la relació de finques afectades, parla fins a la 
finca núm. 32. Per tant, això [...] els dos trams. Per tant, les finques afectades són de la 
[...] a la 22, incloses. D’acord? 
El senyor President, diu: D’acord. Moltes gràcies, senyor Xargay. Alguna consideració 
per part d’algú de vostès? 
El diputat senyor Juli Fernández, comenta: Sí, nosaltres voldríem... 
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Sí. 
El senyor President, manifesta: Doncs li tocaria, senyora Pèlach. Quan vulgui. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: D’acord, moltes gràcies. 
Nosaltres en l’aprovació inicial ja vam votar en contra i avui ho tornarem a fer. És cert 
que el fet que hagi sortit una plataforma del veïnat a Siurana, que a més a més hagi 
sumat esforços en el moviment ecologista... Vam presentar al·legacions, i això ha 
arribat a que es fessin un sèrie de modificacions en aquell projecte inicial, sobretot en 
el sentit que només finalment s’executarà aquest primer tram previst entre la carretera 
i Baseia i, en canvi, no el tram que es preveia entre Baseia i el nucli urbà de Siurana. 
Tanmateix, nosaltres encara tenim una sèrie de dubtes, coses que no ens acaben 
d’encaixar. En primer lloc, vostès es van basar en la necessitat d’aquesta ampliació de 
carretera amb el fet que existís un IMD. Llavors parlaven d’uns 591 vehicles i que 
malgrat les al·legacions, se’ls ha demanat proves que demostressin aquest IMD, no ha 
sigut possible mostrar d’on sorgia aquest IMD, però a més a més, la veritat és que si 
en aquell moment la justificació d’aquesta ampliació de carretera es basava en aquest 
nombre de cotxes, encara se’ns fa més estrany que ara prevegin fer un tram i després 
això no tingui continuïtat, perquè d’alguna manera dona la sensació que els cotxes 
desapareguin quan arriba un punt. Perquè és clar, fan un primer tram justificant aquest 
nombre de cotxes, però després, a partir d’allà no sabem si és que els cotxes 
desapareixen i, per tant, deixa de tenir sentit fer aquesta ampliació. En qualsevol cas, 
nosaltres no compartim aquesta... Celebrem, diguéssim que s’hagi reduït aquell 
projecte inicial, però al mateix temps no compartim tampoc la proposta a la qual s’ha 
arribat. També voldríem saber, a partir d’aquí a nosaltres l’únic dubte que se’ns genera, 
és si mantenen la proposta de fer una variant que vagi des del nucli de Baseia cap al 
voltant de Siurana perquè això és l’únic que justificaria o donaria sentit de fer aquest 
primer tram. Llavors, voldríem que avui, si pogués ser, ens confirmessin si s’ha 
descartat aquesta possibilitat de fer aquesta variant. En vam parlar a l’aprovació inicial, 
avui no l’han esmentat. Sí que apareixia, també, al projecte inicial com una possibilitat. 
Per tant, demanem que si poden, d’alguna manera, confirmar que s’ha descartat 
aquesta variant. També a la Comissió Informativa deien que havien aconseguit l’aval 
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de l’ajuntament i de la plataforma veïnat. Nosaltres el cert és que llegint la carta que 
Salvem Siurana ens va fer arribar, el que entenem d’alguna manera és que 
simplement han arribat fins a on han pogut en les seves reivindicacions i que acaten. 
Però això no vol dir que sigui el que volen. Els veïns i veïnes, o almenys la plataforma, 
continuen demanant [...] i continuen reivindicant el valor paisatgístic d’aquesta 
carretera. I sí que en qualsevol cas, és cert que teníem molts dubtes i això ho planteja 
també la carta en relació al que es preveu per a aquest tram entre Baseia i el nucli 
urbà. Per tant, agraïm que avui el diputat ho hagi aclarit i hagi especificat quin era 
aquest acord a què ha arribat amb l’Ajuntament de Siurana. També volíem fer una 
reflexió. Quan parlem de carreteres sempre ens responen amb arguments de 
seguretat i és absolutament vàlid i són molt importants. Només faltaria. Però sí que és 
cert que amb aquests arguments sovint el que fan és amagar la seva aposta per un 
model de mobilitat determinat, però no és l’únic. No és l’únic. Un model que aposta 
perquè el vehicle privat motoritzat pugui circular per tot arreu i, a més a més, 
ràpidament. Però hi ha altres models que prioritzen altres coses, que poden prioritzar 
el paisatge, poden prioritzar la calma, la lluita contra l’emergència climàtica... I a partir 
d’aquí, aposten per formes de mobilitat diferents: que passin per la reducció de 
velocitat, per donar més espai a la mobilitat sostenible, als vianants, als ciclistes... Per 
tant, si obrim la mirada, veiem que la seguretat s’aconsegueix sobretot posant límits 
als cotxes, i sobretot límits pel que fa la velocitat. Per tant, aquesta també podria ser 
l’aposta en moltes ocasions, i ens evitaria macroinfraestructures sobredimensionades 
que destrossen el territori, sovint només, per absorbir la mobilitat generada en un 
temps molt reduït, a més a més. Nosaltres creiem que aquesta hauria de ser l’aposta, 
sobretot quan parlem de carreteres amb un alt valor paisatgístic o quan afectem nuclis 
urbans dels municipis. Pensem que a comarques gironines traiem molt rèdit del nostre 
paisatge, i això ens obliga a cuidar-lo, a tenir-ne cura d’una manera especial. Per tant, 
tal com ja vaig fer a l’octubre passat, avui els torno a demanar que aturin aquest 
projecte, entenem que és innecessari. Demanem que s’adonin del valor del nostre 
paisatge i de la necessitat de cuidar-lo, que apostin per un altre model de mobilitat, que 
apostin per reduir la velocitat a les carreteres, i així tindrem carreteres més segures, 
que és el que vostès es preocupen per tenir, però també boniques per gaudir-ne tant 
qui va en cotxe com qui aposta per anar a peu o en bicicleta. Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies. Senyor Juli Fernández, faci la intervenció i 
així contestem tot. 
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Gràcies, senyor president. En la 
línia del que vam dir a la Comissió Informativa, nosaltres després de l’anterior 
aprovació i de les converses que hem tingut amb els diferents afectats i també amb 
l’ajuntament, el fet que una part de les al·legacions s’han acceptat, ja vàrem dir que 
donàvem el nostre vot positiu en el benentès que instàvem el Govern a aquest 
compliment dels acords que han arribat amb l’ajuntament en relació al tema de la fibra 
òptica, aquell tub per al tema de serveis i perquè al futur l’ajuntament vol fer un carril 
bici. Per tant, amb aquests termes i igual que vaig dir a la Comissió, el nostre vot serà 
positiu. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Fernández. Per contestar la 
diputada senyora Pèlach, i si té alguna cosa a dir al senyor Fernández. Senyor Xargay, 
té la paraula. 
El diputat senyor Jordi Xargay, pren la paraula i diu: Bé, senyora Pèlach, vostè posava 
en qüestió la xifra o nombre d’IMD d’aquestes carreteres. Escolti’m, això és una 
mesura que es fa aleatòriament tots els anys i que d’alguna manera vostè té proves 
suficients perquè ha demanat informes a l’àrea, i els té i em consta que els té, de com 
s’han fet aquestes proves. Crec que se li ha especificat fil per ratlla tal com es fa i de 
quina manera es prenen aquestes mesures. Per tant, a mi ara em sobta que dubti 
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d’aquestes dades perquè és clar, és dubtar una mica dels tècnics de la casa i dubtar 
de com es fan aquestes mesures. No ens les hem inventat. Són les que s’han fet 
sempre i les mesures són les que són. Vostè sap que teníem una IMD de 591 vehicles 
de l’any 2017-2018-2019 i que just quan va sortir aquesta polèmica, es varen posar 
dos comptadors en dos punts diferents perquè se’ns deia que a l’entrada hi havia dos 
clubs que generaven molt moviment de vehicles i que possiblement allò podia ser una 
errada. Vostè sap que vàrem posar un comptador a l’entrada i un altre al final, abans 
del veïnat de Baseia, i que les xifres que varen donar varen ser superiors a les que 
teníem. Per tant, si em posa en qüestió l’IMD, no ho sé... No sé perquè l’hi posa 
perquè vostè té certificat tal com es fa i de la manera que es prenen aquestes mesures. 
L’altre qüestió que presentava l’altre grup era la continuïtat. A la Diputació de Girona, 
com li vàrem dir, pel que fa a la gestió de la xarxa viària, hi ha un protocol, unes 
normes i una llei que diu com han de ser aquestes carreteres a partir d’uns 
determinats IMD. Per tant, el que ha fet és dir, el tram que serà responsabilitat de la 
Diputació, que serà de la C-31 fins a l’entrada de Baseia, adaptar-lo a aquests criteris. 
La resta, com que serà municipal, el municipi la podrà adaptar als seus criteris. Per 
tant, aquesta ens va semblar que era la millor fórmula d’entendre’ns i que tothom 
pogués sortir-ne beneficiat, l’ajuntament, la diputació i el territori. I em consta que, i a 
més crec que tots els diputats l’han rebut, Salvem Siurana ens ha enviat una carta, ha 
fet una carta oberta a tot el poble dient que estava d’acord amb aquesta situació, no 
era el que li agradava més, però estava d’acord. A mi m’ha arribat fins i tot alguna 
felicitació dient: «Al final heu escoltat el territori». Quant a la variant, ho decidirà el 
territori. Ho decidirà l’ajuntament i la gent del territori, si es vol fer o no es vol fer. Fins 
allà on és responsabilitat de la Diputació, estarà adaptada als criteris que toquen. A 
partir d’aquí, si s’ha de fer o no s’ha de fer, ja ho veurem, ja ho discutirem. No serem 
nosaltres qui la forçarem a fer. 
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Bé, jo només volia afegir, perquè al 
final quan surt una problemàtica d’aquest tipus, el que s’ha de fer és anar-ho a veure i 
veure a tothom. El senyor Xargay i jo mateix vàrem anar a veure aquesta carretera 
sense dir res a ningú a Siurana. Hi vàrem anar tots dos i ens la vàrem fer del dret i del 
revés. Llavors, vàrem fer una cosa que és rebre totes les parts: rebre els representants 
dels veïns, els veïns que es queixaven que això no els agradava, els vàrem escoltar. 
Ens vàrem explicar quina era la seva posició respecte a això i llavors ens vàrem 
emplaçar a anar-ne parlant. I els mateixos veïns ens varen fer una d’aquestes 
propostes, que anava encaminada a la proposta que ara aprovem. Per tant, aquesta 
proposta, el senyor Xargay i jo que junt amb un dels directors de l’àrea de carreteres, 
el senyor i l’enginyer de camins Velasco, ens vàrem reunir amb aquests veïns i ens 
varen exposar quina era la seva visió. Llavors vàrem rebre l’alcalde, l’alcalde en 
representació del municipi, qui el poble ha elegit per tirar endavant el seu municipi. I 
vàrem parlar amb l’alcalde i fins i tot amb els veïns vàrem quedar que comptaríem una 
altra vegada el tema d’aquest comptador dels IMD. I ho hem tornat a fer i això no ens 
pot dir: és que no sabem com... Hi ha una metodologia, i aquesta metodologia és la 
que s’ha fet servir. No és una xifra que s’hagi inventat, evidentment, cap de nosaltres 
ni els tècnics de la casa, sinó que els tècnics de la casa han fet la seva feina. I si hi 
havia el dubte si estava abans d’unes cases o després d’unes cases... Doncs si abans 
s’ha fet abans de les cases, ara ho fem després de les cases per veure si això era així. 
L’IMD sortia pràcticament la mateixa. Llavors, d’acord amb tot això, nosaltres vàrem dir: 
si volen fer fins a Baseia, que és la nostra responsabilitat, nosaltres farem el projecte. I 
si a partir de Baseia fins a Siurana assumeix aquesta responsabilitat l’ajuntament, que 
el que farem és donar-li en perfecte estat, tal com ha explicat el senyor Xargay i s’hi ha 
referit el senyor Fernández i vostè mateixa, ho farem d’aquesta manera. L’alcalde ens 
va demanar 15 dies per parlar-ne amb el consistori i tornar-nos una contesta. 
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Nosaltres vàrem manifestar als veïns que l’alcalde ho havia de plantejar i que quan 
tinguéssim contesta, nosaltres els tornaríem la contesta. Per tant, hem tingut un diàleg 
fluid. L’alcalde ens va tornar a venir a veure i ens va dir que estarien d’acord sempre 
que féssim aquesta cuneta americana de Baseia cap allà, etc. Per tant, nosaltres el 
que hem encarregat és que facin un projecte de com ha de quedar aquest tram que 
després cedirem a l’Ajuntament de Siurana en perfecte estat perquè sinó el portéssim 
en perfecte estat, la despesa que tindrien del manteniment seria tan important que 
probablement no la podria assumir Siurana. Per tant, la nostra obligació és, com totes 
les carreteres, que qui la rep, la de rebre en un bon estat. Això és el que hem acordat. 
Vostè diu que la reducció de velocitat és important, és clar que sí. Però és que aquí no 
fem una macrocarretera. Aquí fem una carretera de 5 m, i el que diu el reglament és 
que n’han de ser 7. Algú deia: és que fan 21 m. Això també s’ha fet córrer, ens deien. 
Ens ho deia el mateix alcalde. Això és fals. Es fa una carretera de 7 m, si no 
m’equivoco, no, senyor Xargay? Clar, 7 m vol dir allargar gairebé 1 m per costat. Aquí 
no malmetem el paisatge, ni tenim aquesta voluntat, ni cap ganes. A més, a mi 
m’agradaria que vostès fessin l’exercici d’anar a veure carreteres que ha fet i està fent 
la Diputació en aquests moments, i veuran que malmetre el territori, gens. I veuran que 
quan hi ha col·laboració per fer un carril bici al costat o un carril de passeig de vianants, 
s’està fent. Vagin a la carretera de Madremanya a Corsà, per exemple. Vagin a la 
carretera de Madremanya a Corsà. Per tant, és que carretera en què no s’ha malmès 
res, ni és cap autopista, tot el contrari. Bé, si tenim carreteres, el que hem de fer és 
fer-ho d’acord amb la legislació. Vostè pregunta quin sentit té fins a Baseia. Fins a 
Baseia és la nostra responsabilitat de la carretera, i després, evidentment, allà per 
força hi ha d’haver un altre límit de velocitat, que a més a partir de l’11 de maig, l’Estat 
marcarà aquest nou pla de mobilitat amb les noves reduccions. Per tant, això ja ho farà 
i serà l’ajuntament qui posarà la velocitat en aquest sentit. Per tant, escolti, ni com diu 
algú a vegades en algun missatge que algú dona suport, que poso un «m’agrada», ni 
destrosses que fem en els darrers anys, ni això és cap mètode de corrupció o de 
comissions no aprovades, que diu algú. Al contrari, nosaltres procurarem sempre que 
les carreteres estiguin en bon estat. Escolti, si algun dia algú diu que totes les 
carreteres han de passar per un altre organisme, nosaltres els les passarem en bon 
estat totes perquè nosaltres el que sí que tenim és que si tenim una responsabilitat, 
aquesta responsabilitat la portarem fins a on nosaltres siguem capaços de portar-la. I 
sobretot vull destacar la professionalitat dels nostres tècnics, de la Diputació, de xarxa 
viària, perquè els ben prometo que no fan res per dir: és que aquí ho hem d’engrandir 
per sobre del que toca. En aquesta reunió, precisament, que hi havia també el senyor 
Velasco, el que f posar de manifest el senyor Velasco era dir: escolta, això, nosaltres, 
tècnicament, considerem que és necessari? I manifestem al nostre diputat i al Govern 
d’aquesta casa que això s’hauria de fer. Llavors, nosaltres, evidentment, davant 
d’aquestes afirmacions i davant d’aquesta necessitat hem de procedir a fer això. El 
futur quin serà? Ja ho veurem. És a dir, ja ho veurem. Ara no es tracta de dir: és que 
això ho farem d’aquí cinc anys. No, ja ho farem. De fet, hi ha una altra qüestió. A part 
de la seguretat també hi ha el territori, i és qui l’administra, l’alcalde s’ha manifestat 
absolutament a favor en nom de l’ajuntament que nosaltres fem aquesta inversió. I 
estic d’acord amb el que ha dit la carta oberta de l’ajuntament i els veïns de Siurana, 
que diuen: «Salvem Siurana considera que aquest acord és positiu pel poble. Encara 
que pensem que hagués estat millor tractar tota la carretera amb cuneta americana». 
Aquesta és una consideració. La cuneta americana en un tram d’una carretera que 
tingui els metres, si s’hi fa una cuneta americana, ajuda. Però la carretera, el que sí 
que ha de complir per normativa són els metres, i no ens ho compleix per normativa 
amb l’IMD. Per tant, nosaltres la posarem als metres que toca i ja ho veurem en aquest 
cas. Però, estigui absolutament, vostè i tothom, ben tranquils, que nosaltres farem el 
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millor projecte. Nosaltres no volem ni destrossar, ni quan fem segues, ni quan fem 
ampliacions de carreteres, destrossar res, al contrari. Mantenir i mantenir la seguretat 
dels veïns i veïnes que hi passen. A vegades amb aquest tema dels carrils bici, ens 
perdem una mica quan són carreteres diverses en diversos indrets, quan vivíem en 
una situació més planera com és una ciutat, sigui la que sigui. Per tant, també hem de 
ser capaços de separar una cosa de l’altra. Jo li puc ben assegurar que aquest és 
l’ànim del departament perquè a totes les reunions he volgut que hi hagués el tècnic 
de carreteres, el tècnic de xarxa viària, perquè aquest no és un projecte que el Govern 
o un diputat o una diputada o un president té la intenció de dir: hem de fer aquest, hem 
de fer Siurana perquè ens hem obsessionat amb Siurana. No, Siurana i molts altres 
tenen una IMD i hem d’anar fent la inversió i hem d’anar programant les inversions en 
aquest sentit. El més fàcil hauria sigut dir: aquests de Siurana s’han muntat un pitote, 
doncs deixem-ho córrer. Això és el més fàcil. Ens haguéssim estalviat molts tuits, 
moltes consideracions, molts «m’agrada» o «no m’agrada», etc. Però nosaltres hem 
de ser corresponsables amb les decisions i sobretot hem de ser responsables amb 
aquelles qüestions que els tècnics de la casa ens puguin advertir de la necessitat o de 
la no necessitat de fer una inversió o altra. Li ben prometo que aquest és el... Jo he 
volgut els tècnics al costat sempre en aquestes decisions perquè tothom veiés clar que 
aquesta és una qüestió tècnica, que no és una qüestió de cap voluntat política ni per 
part de la Diputació ni per part del mateix ajuntament de Siurana, li puc ben assegurar. 
I gràcies, senyor Fernández, per la seva intervenció. Per tant, entenc que hi ha un vot 
en contra, que és el de la senyora Pèlach, i els altres vots són a favor? Per tant, faríem 
aquesta aprovació d’aquest primer tram, definitiva, ja. I ara nosaltres redactarem el 
tram que haurem de cedir a l’ajuntament, que és Baseia-Siurana, que tan bon punt 
estigui, evidentment estarà en consideració de tothom. D’acord? Seguim. Moltes 
gràcies. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra 
del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.  
 
22. Aprovació inicial de les bases reguladores subvencions per al 

finançament de la implementació ODS de l'Agenda 2030 a les capitals de 
comarca i als municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació de 
Girona. Gabinet de Presidència - 2021/X020100/4157 

 
“El setembre del 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar 
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un programa que estableix els 
reptes mundials per al període 2015-2030 i les línies estratègiques per assolir-los.  
L’Agenda 2030 commina a tots els governs a incorporar entre les seves 
prioritats l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
i estableix un marc de polítiques per millorar la qualitat de vida de les persones, 
preservar el medi ambient, dinamitzar l’economia i enfortir la governança a tots 
els nivells. L’assoliment d’aquests objectius depèn en gran mesura de les 
polítiques locals que es portin a terme arreu del món i la Comissió Europeu 
calcula que el 65% dels ODS només es podran assolir amb la col·laboració 
dels ens locals.   
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La Unió Europea, els estats del món, així com la Generalitat de Catalunya i les 
diputacions catalanes estan implementant plans per a la incorporació de l’Agenda 2030. 
La Diputació de Girona ha establert l’assoliment dels ODS com un dels eixos prioritaris 
en les seves tasques de govern i ha creat el servei anomenat de Desenvolupament 
Sostenible que depèn el centre de gestor de Presidència,  s’ha adherit a l’Aliança 
Catalunya 2030 que impulsa els Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de 
la Generalitat (CADS) i ha creat la marca “DDGI 2030 Demarcació Sostenible” per 
donar suport als ens local de la demarcació de Girona en la implantació i assoliment 
dels ODS. 
 
La Diputació de Girona té present que els municipis incideixen de forma estratègica en 
l’assoliment del desenvolupament sostenible global i considera prioritari donar-los 
suport en aquesta comesa. 
 
A aquest efecte i de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, s’han elaborat les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per al finançament de la implementació del objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 a les capitals de comarca i els 
municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació de Girona 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per al finançament de la implementació del objectius de desenvolupament sostenible 
de l’Agenda 2030 a les capitals de comarca i els municipis de més de 10.000 habitants 
de la demarcació de Girona, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
“Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la 
implementació del objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 a 
les capitals de comarca i els municipis de més de 10.000 habitants de la 
demarcació de Girona  

1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona per al 
finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
de l’Agenda 2030 a les capitals de comarca i els municipis de més de 10.000 habitants 
de la demarcació de Girona. L’objectiu és donar suport a aquests ajuntaments gironins 
perquè tinguin coneixements, eines i recursos per orientar les seves polítiques 
públiques cap a l’assoliment dels ODS. 
Es consideren subvencionables les propostes d’implementació dels ODS que 
incorporin aquestes dues actuacions: 

a) La redacció d’un pla d’alineament de les polítiques locals del municipi amb els 
ODS.  
b) La formació (presencial o en línia) dels càrrecs electes i treballadors de 
l’Ajuntament en Agenda 2030 i ODS. 

No se subvencionaran les propostes d’implementació que només continguin una de les 
dues actuacions esmentades. Les propostes han de contenir obligatòriament les dues 
actuacions: a i b. 
2. Procediment de concessió  



 

 

 

 

 

103 

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

 

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en 
el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà 
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
3.1. Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a 
la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis 
subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. 
3.2. Es podran finançar amb càrrec a aquesta línia les despeses subvencionables 
següents: 
Els serveis professionals externs contractats per redactar el pla d’alineament de les 

polítiques locals de municipis amb els ODS. La contractació que faci l’Ajuntament 
d’aquests serveis professionals externs haurà de dur-se a terme atenent la 
«condició especial d’execució del contracte: compensació CO2 equiv» descrita a 
l’apartat 27. 

Els serveis professionals externs contractats per formar (presencialment o en línia) en 
Agenda 2030 i ODS càrrecs electes, caps d’àrea, gerents, personal tècnic i 
administratiu dels ajuntaments. La contractació que faci l’Ajuntament d’aquests 
serveis professionals externs haurà de dur-se a terme atenent la «condició 
especial d’execució del contracte: compensació CO2 equiv» descrita a l’apartat 27. 

L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari 
no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 

o No seran subvencionables els conceptes següents: 
a) Les planificacions estratègiques genèriques, plans d’accessibilitat, plans 

mediambientals, plans de mobilitat i altres plans que no siguin específicament 
d’Agenda 2030 i ODS. 

b) Formacions que no siguin específicament d’Agenda 2030 i ODS. 
c) Les despeses de personal propi i les actuacions derivades del pla. 
d) Els imports satisfets en concepte d’IVA que tinguin el caràcter de despeses 

deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la 
subvenció. 

3.4. El període d’execució es determinarà i especificarà a la convocatòria 
corresponent. 
3.5 Es considera despesa subvencionable la que s’hagi produït durant el període 
d’execució, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del 
període de justificació. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els ajuntaments de la demarcació de Girona que siguin capital de comarca o tinguin 
més de 10.000 habitants. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del 
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. 
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada 
convocatòria.  
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La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en el punt 6, i, atesa la 
qualificació obtinguda, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en 
la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o el projecte. 
El percentatge màxim a atorgar serà del 80 % del pressupost elegible, amb un import 
màxim de 8.000 € per sol·licitud i ajuntament, fins a exhaurir la dotació pressupostària. 
6. Criteris de valoració 
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte i finalitat de la 
convocatòria, i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi 
adeqüin en seran excloses. 
La documentació mínima per a poder valorar les sol·licituds és: 

a) El formulari normalitzat. 
Els criteris per valorar la sol·licitud són els següents: 
Criteri 1 (fins a 25 punts) 
Grau de la qualitat tècnica de la proposta, en termes de concepció, planificació i 
claredat expositiva  

 Es valorarà el grau de detall i la coherència de l’actuació sol·licitada 
respecte les necessitats expressades i els resultats esperats (fins a 25 
punts).  

Criteri 2 (fins a 25 punts) 
Redacció d’un pla d’alineament de les polítiques locals del municipi amb els 
ODS  

 Es valorarà l’adequació de la proposta al contingut que ha de tenir el pla 
d’alineament així com la metodologia proposada (fins a 25 punts). 

El pla d’alineament haurà de contenir, com a mínim: 
a) Diagnosi de l’alineament actual de l’ajuntament amb els ODS, detallada per 

àrees. Aquest diagnosi ha de contenir: 
 Descripció de les actuacions que ja es porten a terme des de 

l’Ajuntament per l’assoliment dels ODS 
 Finestres d’oportunitats i/o potencialitats a desenvolupar de cada àrea. 

b) Propostes concretes d’actuacions per cada àrea i per al conjunt de l’Ajuntament 
per assolir els ODS (propostes específiques, transversals, projectes palanca i 
tractors, etc.). Les propostes han de ser tant d’àmbit intern de l’Ajuntament 
(organització interna, creació de comissions, compromisos, etc.) com d’àmbit 
extern (relació amb proveïdors externs, ciutadania, agents del territori, etc.). 

c) Fixació d’un calendari de les actuacions proposades. 
d) Establiment d’un marc d’indicadors bàsic per constatar si s’estan assolint els 

resultats desitjats. 
Criteri 3 (fins a 25 punts) 
Formació (presencial o en línia) dels càrrecs electes i del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament en Agenda 2030 i ODS 
Es valorarà la qualitat tècnica de la proposta de formació, en termes de concepció, 
planificació, execució i innovació. 

 Proposta de formació dinàmica que inclogui la implicació activa dels 
participants mitjançant el treball de casos pràctics i adequats a les tasques i 
les competències municipals (fins a 10 punts). 

 Idoneïtat del públic objectiu al qual es dirigeix la formació. Priorització de 
formació a persones amb atribucions que incloguin la planificació 
estratègica. Preferentment i per aquest ordre: càrrecs electes, directius 
públics, caps d’àrea, personal tècnic i personal administratiu (fins a 5 punts). 
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 Abast de la formació (nombre de persones que es preveu formar), durada de 
la formació (mínim recomanat 3 hores) i participants per classe (fins a 10 
punts). 

Criteri 4 (fins a 25 punts) 
Grau de continuïtat i estabilitat de l’actuació 

 Grau d’implicació de l’equip de govern/directiu en l’impuls del projecte (fins a 
10 punts).  

 Grau de treball transversal, amb la implicació de les àrees que tenen un 
paper clau en l’assoliment de l’Agenda 2030 (fins a 10 punts). 

 Experiències prèvies en matèria de gestió responsable i sostenibilitat (fins a 
5 punts). 

Cada sol·licitud pot obtenir una puntuació màxima de 100 punts. 
Les sol·licituds que no obtinguin una puntuació mínima de 50 punts seran 
desestimades. 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació de 
Girona en el termini que s’estableixi en la convocatòria. 
Cada sol·licitant pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, 
disponible al web de la Diputació en el moment en què la convocatòria sigui vigent. 
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Caldrà utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, 
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, 
ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip o 
RAR. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord 
amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran 
les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment 
en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, 
comporten la no acceptació de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de 
la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

 La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari establerts en aquestes bases. 

 L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 

 La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per 
determinar la proposta. 
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Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe 
en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Gabinet de Presidència, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
seva quantia, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de 
l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 

President:  El president/a de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat o el 
diputat/ada en qui delegui. 

Vocals:  La cap del servei de Presidència o la persona en qui delegui. 
 Un tècnic/a del servei de Presidència o la persona en qui delegui. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, amb veu però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern, la qual resol 
definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les subvencions. 
La resolució contindrà, si escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no 
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en 
la convocatòria, amb indicació de la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari 
renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent podrà acordar atorgar la subvenció al 
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb 
la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds 
denegades. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció 
a l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini 
improrrogable de quinze dies. Una vegada la persona interessada hagi acceptat la 
proposta, l’òrgan administratiu emetrà una resolució de la concessió i la notificarà. 
S’ha de notificar la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també 
als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis 
mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han 
d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
10. Forma d’acceptació   
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari 
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11. Justificació 

11.1. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica 
mitjançant el model de compte justificatiu simplificat, degudament emplenat i signat, 
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar 
la documentació següent: 
a) El pla d’alineament, que haurà de contenir, com a mínim: 

1. Diagnosi de l’alineament actual de l’ajuntament amb els ODS, detallada per 
àrees. Aquest diagnosi ha de contenir: 

a) Descripció de les actuacions que ja es porten a terme des de 
l’Ajuntament per l’assoliment dels ODS 

b) Finestres d’oportunitats i/o potencialitats a desenvolupar de cada 
àrea. 

http://www.ddgi.cat/
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2. Propostes concretes d’actuacions per cada àrea i per al conjunt de 
l’Ajuntament per assolir els ODS (propostes específiques, transversals, 
projectes palanca i tractors, etc.). Les propostes han de ser tant d’àmbit 
intern de l’Ajuntament (organització interna, creació de comissions,  
compromisos, etc.) com d’àmbit extern (relació amb proveïdors externs, 
ciutadania, agents del territori, etc.). 

3. Establiment d’un calendari de les actuacions proposades. 
4. Definició d’un marc d’indicadors bàsic sobre les actuacions proposades per 

constatar si s’estan assolint els resultats desitjats. 
b) Documentació acreditativa de la realització dels cursos de formació que contingui: 
hores de formació impartides, nombre de persones formades i càrrec de les persones 
formades. 
c) Certificat de compensació de CO2 emès per una entitat de compravenda de crèdits 
de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) segons els que estableix l’apartat 27 
«Condició especial d’execució del contracte: compensació CO2 equiv».. 
d) Documentació que acrediti la difusió i/o publicitat de la subvenció segons el que 
estableix l’apartat 21 «Obligació de difusió i publicitat». 
S’hauran d’utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar a la justificació en arxius en format PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i 
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors 
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de 
compressió tipus Zip o RAR. 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans 
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als 
creditors corresponents. 
En cas de situació excepcional que afecti el desenvolupament de l’actuació 
subvencionada s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte 
de la subvenció. 
La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions 
objecte de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost elegible, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge 
establert en aquestes bases. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en l’apartat 1.3 «Compatibilitat de subvencions» superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 

11.2 Termini 
El termini per a justificar les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria 
corresponent.   
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 

11.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en el termini màxim de quinze dies hàbils, a 
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comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci 
es revocarà la subvenció. 
12. Pagament  
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del servei de Presidència. 
 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el 
compte justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part 
finançada amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i 
sempre abans que finalitzi el període per justificar-lo. 
14. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
15. Reformulació de sol·licitud  
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al 
que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar el beneficiari a 
reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la subvenció 
atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte, les 
condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts 
respecte de les sol·licituds. 
16. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament.  
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest 
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) En altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions. 

El centre gestor del Gabinet de Presidència tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el president 
de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
19. Protecció de dades 
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Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas 
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a 
la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones 
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del 
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es 
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
20. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits que estableix la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament a la pàgina web de l'Ajuntament el 
suport econòmic de la Diputació de Girona i mostrar-hi el logotip de la Diputació així 
com la marca «DDGI 2030», que es pot trobar a l’apartat d’«Imatge institucional» de la 
Diputació de Girona. 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin 
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si es generen suports documentals i d’informació relacionats amb les actuacions 
subvencionades —com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la 
premsa, senyalització, suports multimèdia o llocs web—, cal fer constar en aquests 
documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa on ha de 
figurar el logotip de la Diputació així com la marca «DDGI 2030». 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de 
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera 
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte 
corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació 
de la subvenció. 
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22. Altres obligacions del beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 

que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 

l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de 
la subvenció.  

c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits 
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la 

normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar 
com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el 
lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en 
el mercat suficient nombre d’entitats que puguin portar a terme l’execució, 
prestació o lliurament requerits, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a 
la concessió de la subvenció. 

g) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la 
normativa de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa 

23. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar i 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries 

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de 
conflicte d'interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació de la subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
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bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que 
els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en 
l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim 
sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències que estableixi la legislació vigent en matèria de subvencions. 
24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 

subjecte.  
25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
26. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la 
modificació o la derogació. 
27. Condició especial d’execució del contracte: compensació CO2 equiv. 
En el contracte que l’Ajuntament estableixi amb l’empresa prestadora del servei, ha 
d’incloure la compensació de CO2 equiv. com a condició especial d’execució. 
La condició especial d’execució té com a finalitat que l’execució de la prestació del 
servei per part del proveïdor contractat tingui un impacte zero quant a emissions de 
CO2 equiv. Qualsevol emissió de CO2 equiv. per sobre de zero en l’execució del contracte 
haurà de ser compensada econòmicament pel proveïdor.  
Per complir aquesta condició especial d’execució, els passos que han de seguir 
l’Ajuntament i el proveïdor extern són els següents: 
Primer. L’Ajuntament ha d’introduir una clàusula de compensació de CO2 com a 
condició especial del contracte. Es pot descarregar un model de clàusula de 
compensació externa de CO2 en aquest enllaç: 
http://www.ddgi.cat/iplecs/faces/co2/menu.xhtml. 
Segon. La persona responsable del contracte ha de dirigir-se a l’adreça 
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml. Tot seguit, a «Eina de compensació de 
CO2», clicar l’apartat «Usuaris de l’Administració» «Crear contracte» i emplenar les 
«Dades del contracte» (Com a «Tipus de contracte», ha de triar «Servei», i com a 
«Tipus de compensació», ha de triar «Externa») i les «Dades del proveïdor/a». No cal 
emplenar l’apartat «Validacions». Tot seguit, ha de clicar «Desa» i, a continuació, 

http://www.ddgi.cat/iplecs/faces/co2/menu.xhtml
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
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«Envia a l’adjudicatari/ària» per tal que el proveïdor extern ho rebi en el seu correu 
electrònic.  
Tercer. Quan el proveïdor rebi el correu electrònic, trobarà un enllaç que el portarà al 
full de càlcul i haurà d’emplenar les pestanyes corresponents a «Transport», «Equips» 
i «Clima i il·luminació» i clicar  «Desa» i «Enviar». 
Quart. La persona responsable del contracte rebrà un correu electrònic amb un enllaç 
en el qual podrà revisar el full de càlcul. Si no és correcte, el podrà retornar al 
proveïdor. Si és correcte, haurà de clicar «Validar el contracte». 
Cinquè. El proveïdor rebrà la validació en el seu correu electrònic amb un enllaç al 
«Certificat d’emissions». Tot seguit l’haurà de signar electrònicament i presentar-lo al 
registre electrònic de l’Ajuntament, juntament amb el certificat de compensació emès 
per una entitat pública o privada que ofereixi aquest servei.  
Per a més informació es poden consultar la infografia explicativa a l’enllaç següent: 
https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/9705/10020/Infografia_CO2.pdf, i el vídeo 
de presentació de l’eina de compensació de CO2 en aquest altre enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=eQxu23bD2Po (a partir del minut: 1:27:00). 
Per obtenir el certificat de compensació, el proveïdor ha de compensar el resultat de la 
seva declaració mitjançant un certificat emès per una entitat de compravenda de 
crèdits de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Aquestes entitats han de complir els 
requisits següents:  

 La compra i la venda de crèdits de GEH han de figurar al seu objecte social. 
 Ha d’haver-hi mecanismes a l’entitat que permetin tenir un control de la 

compra i la venda de crèdits de GEH. 
El certificat de compensació dels crèdits ha de contenir, com a mínim, la informació 
següent: 

 La quantitat de crèdits adquirits i la seva equivalència en tones de CO2 equiv.  
 La tipologia i la codificació dels crèdits adquirits que en permeti la traçabilitat. 
 La raó social de l’empresa compradora dels crèdits. 
 La comprovació de la retirada del mercat i la cancel·lació dels crèdits. 

Els crèdits de GEH utilitzats per a la compensació d’emissions cal que provinguin de 
reduccions d’emissions de GEH de projectes generats i verificats sota uns estàndards 
de qualitat. Els crèdits de GEH reconeguts per compensar en el marc d’aquest 
contracte són: 

 Crèdits de GEH generats en el marc del Programa Voluntari de Compensació 
d’Emissions de GEH impulsat per la Generalitat de Catalunya 

 VCU (d’acord amb l’estàndard Verified Carbon Standard)  
 VER-GS (d’acord amb l’estàndard Gold Standard) 

S’acceptaran altres crèdits de GEH per compensar les emissions sempre que se’n 
justifiqui de manera adequada la qualitat. Quan el proveïdor hagi obtingut el certificat 
de compensació d’emissions, l’ha de lliurar a la persona responsable del contracte per 
tal que es pugui retornar al balanç zero en emissions de CO2 equiv. i es consideri 
acomplerta la condició especial d’execució.  
Les empreses que aspirin a ser prestadores del servei poden fer un precàlcul de 
l’impacte econòmic i de generació de CO2 equiv. que originaria l’acompliment d’aquesta 
condició especial d’execució de caràcter ambiental, accedint al web de la Diputació: 
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml. Hauran de clicar «Eina de compensació 
de CO2» i, a continuació, «Precàlcul per a Empreses». Com a «Tipus de contracte», 
hauran de triar «Servei», i com a «Tipus de compensació», hauran de triar «Externa». 
Tot seguit, hauran d’emplenar les pestanyes corresponents a «Transport», «Equips» i 
«Clima i il·luminació» i clicar «Total».  
Disposició addicional primera 

https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/9705/10020/Infografia_CO2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eQxu23bD2Po
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
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En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es 
dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, previst 
a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG.” 

 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el 
que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i 
perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President, comenta que passem al punt 22è, aprovació de les bases 
reguladores de subvencions per al finançament de la implementació d’ODS de 
l’Agenda 2030 a les capitals de comarca i als municipis de més de 10.000 habitants de 
la demarcació de Girona. Té la paraula el diputat delegat dels ODS, el senyor Joan 
Fàbrega. 
El diputat delegat de Desenvolupament Sostenible, senyor Joan Fàbrega, intervé i 
manifesta: Gràcies, president. Bon dia a tothom. Com bé sabeu, a la Diputació de 
Girona hem fet una aposta ferma per transformar les comarques gironines en un 
territori capdavanter i de referència que treballi per l’assoliment dels 17 objectius de 
desenvolupament sostenible, que els marca l’Agenda 2030 i les Nacions Unides. 
Aquesta transformació la hem començada amb nosaltres mateixos com a institució. La 
Diputació i els organismes vinculats ens trobem actualment immersos en un procés 
d’incorporació de la visió dels ODS en tots els projectes i programes. Ho estem fent 
amb una implementació estratègica i, alhora, transversal. Conscients de la importància 
de tenir en compte les vessants econòmica, social, mediambiental i de bon govern en 
cada acció que emprenem. Ara, ens obrim als municipis. Volem ser impulsors de la 
transformació dels ODS als ajuntaments gironins, i amb aquesta subvenció comencem 
a treballar amb els que tenen una major estructura interna: les capitals de comarca i 
els municipis de més de 10.000 habitants perquè puguin formar el seu personal i 
elaborar un pla d’implementació dels ODS. A la vegada, iniciarem en breu la redacció 
d’un pla de serveis adreçat a aquells ajuntaments que no tenen una estructura interna 
tan gran. Un pla amb la elaboració del qual agrairíem molt poder comptar amb la 
participació de tots els grups polítics presents en aquest ple i als quals convido des 
d’aquí a formar part en el seu procés de redacció. La subvenció que presentem avui 
forma part de la primera fase de l’acompanyament que la Diputació farà als 
ajuntaments gironins per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i que es 
complementarà amb una segona fase, amb el pla de serveis. Per acabar, només 
voldria destacar que avui per primera vegada la Diputació també presenta unes bases 
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de subvenció que incorporen l’obligatorietat que l’empresa prestadora del servei 
compensi el CO2 que emeti. Fins ara, quelcom que es puntuava positivament a la fase 
de valoracions de projectes, però que no era imprescindible. En aquestes bases, amb 
la voluntat de treballar cap a una Diputació neutra en carboni, fem un pas més i ho 
incorporem com a condició indispensable per a l’atorgament de la subvenció. En 
resum, seguim treballant per donar suport al món local amb la vista posada en 
aconseguir un món millor, i també amb la consciència de no deixar ningú enrere. 
Moltes gràcies, president. 
El senyor President, diu: senyora Pèlach? 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, sí. Moltes gràcies. Nosaltres, 
com ja vam anunciar i com ja vam tenir també l’oportunitat de parlar-ne amb el diputat, 
farem una abstenció en aquest punt. D’entrada ja saben que nosaltres som molt 
escèptics amb la utilitat real dels objectius de desenvolupament sostenible. Creiem 
que sovint s’estan utilitzant més com a una qüestió d’imatge i un rentat de cara que no 
pas per fer una transformació real de política apostant realment per avançar en el 
compliment d’aquests objectius. Però més enllà d’això, en aquest cas concret, a més a 
més, creiem que hauria estat més positiu tirar endavant un pla de serveis pels 
municipis. Creiem que tant la formació com... 
El senyor President, diu: Perdoni, senyora Pèlach. Perdoni’m un segon. Hi ha algú que 
té el micro obert i no sé si gira pàgines o no i se sent, i no sentim massa bé la 
intervenció. Perdoneu, gràcies. Continuï, continuï quan vulgui. Gràcies. 
La senyora Pèlach continua la seva intervenció: Perfecte. Deia que en aquest cas 
concret el que creiem que hauria estat més positiu és endavant un pla de serveis pels 
municipis, que tant la formació com l’assessorament creiem que s’haurien de poder 
prestar des de la mateixa Diputació per garantir aquest acompanyament i aquest 
aprenentatge compartit dels objectius de desenvolupament sostenible entre la 
Diputació i els municipis. I d’alguna manera anar avançant en aquesta línia per la qual 
han apostat. Llavors, nosaltres entenem que el fet de fer aquesta subvenció el que 
estem promovent d’alguna manera és una externalització d’aquests serveis a través 
dels municipis. Tenim la sensació que en molts casos tindrà ben poc impacte real en 
els municipis, que apostaran en la majoria de casos per l’externalització. Simplement, 
per tots aquests motius nosaltres ens abstindrem avui i volem agrair l’oportunitat que el 
diputat ens ha ofert per poder treballar aquest tema d’ara endavant. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Alguna intervenció més? Per tant, 
entenc que s’aprova amb 26 vots a favor i 1 abstenció. Gràcies. Moltes gràcies. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del 
Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
El senyor President, comenta que passem a la Junta de Portaveus, amb el benentès 
que quan acabem els punts 23 i 24, les mocions, hi ha dos mocions d’urgència, que 
són els punts en els quals hem de fer el canvi de cartipàs per a la incorporació del 
senyor Puga, un cop ja ha pres possessió. D’acord? Passem a la moció del grup del 
PSC. Qui la defensa, el senyor Fernández o el senyor Casellas? 
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, respon: El senyor Casellas. 
El senyor President, diu: Senyor Casellas, endavant. Endavant, quan vulgui. 
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23. Moció del grup del PSC per una línia d'ajuts als municipis gironins per 
retirar i gestionar els residus resultants d'abocaments incontrolats i la 
restauració dels espais naturals afectats. 2021/A040100/4742 
 

“La Diputació de Girona té inclosos en la seva cartera de serveis, integrats en l’àrea de 
Medi Ambient, diversos àmbits de suport en els quals hi ha inclosos programes 
d’Educació ambiental a partir dels quals es desenvolupen diverses campanyes 
d'educació ambiental adreçades als centres escolars. Al mateix temps, és sensible a la 
conservació del patrimoni natural i dona suport a la constitució i consolidació dels 
consorcis gestors o dinamitzadors d'espais naturals; facilita línies d’ajuts, en 
col·laboració amb La Caixa, que pretenen impulsar el desenvolupament sostenible 
arreu del territori gironí amb l'aplicació de mesures destinades a la preservació, 
defensa i restauració dels valors naturals de les comarques gironines, tot promovent la 
integració social dels col·lectius de persones desfavorides. 
 
També procura a favor de la prevenció d’incendis assessorant els municipis i oferint-los 
assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits 
propis de l'Administració local i en matèries tals com la prevenció d'incendis, 
especialment en el compliment de les obligacions derivades de la Llei 5/2003, de 22 
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i les 
seves modificacions. I administra, per una banda, la Cartografia de les comarques 
gironines, obtinguda en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya; i per una 
altra cogestiona el Parc Natural del Montseny juntament amb la Diputació de 
Barcelona. 
 
En la línia d’impulsar i estimular la sostenibilitat, la Diputació de Girona participa de 
manera activa i decidida en el Pacte dels Alcaldes, que és el principal moviment 
europeu en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el 
compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia 
renovable en els seus territoris. Amb el seu compromís, els signants de Pacte s'han 
proposat superar l'objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20% les emissions de 
CO2 abans del 2020. La Diputació de Girona, amb el suport del CILMA i dels consells 
comarcals gironins i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, promou 
aquesta iniciativa europea en l'àmbit de les comarques gironines oferint recursos 
econòmics per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i 
xarxa de calor municipals (2021); i recursos materials d’assistència per a la transició 
energètica i l’acció climàtica, entre d’altres. 
 
Es destacable també la tasca d’aquesta Diputació en la publicació de documentació 
d’interès a l’entorn del Pla Estratègic per al Desenvolupament de les Energies 
Renovables; el Pla de calderes que avalua l’estat actual i el potencial de les 
instal·lacions municipals de biomassa forestal a les comarques gironines; la proposta 
de criteris per a la ubicació d'instal·lacions de producció d'energia renovable solar en 
sòls no urbanitzables a la província de Girona; o la plataforma de finançament 
d’energia sostenible ENERINVEST. 
 
El compromís a favor del medi ambient és visible també a través del Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), integrat 
per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona i que 
es proposa com a objectiu primordial la cooperació i l’intercanvi per a constituir un 
instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament sostenible dels 

http://www.ddgi.cat/web/servei/6664/subvencions-als-ajuntaments-per-instal-lar-sistemes-de-produccio-de-calor-amb-biomassa-i-o-bioenergia-i-xarxa-de-calor-municipals-2021;jsessionid=B99646C145FF8E38F5A0AFED435D757E
http://www.ddgi.cat/web/servei/6664/subvencions-als-ajuntaments-per-instal-lar-sistemes-de-produccio-de-calor-amb-biomassa-i-o-bioenergia-i-xarxa-de-calor-municipals-2021;jsessionid=B99646C145FF8E38F5A0AFED435D757E
http://www.ddgi.cat/web/servei/6666/pla-estrategic-per-al-desenvolupament-de-les-energies-renovables;jsessionid=B99646C145FF8E38F5A0AFED435D757E
http://www.ddgi.cat/web/servei/6666/pla-estrategic-per-al-desenvolupament-de-les-energies-renovables;jsessionid=B99646C145FF8E38F5A0AFED435D757E
http://www.ddgi.cat/web/servei/1981/pla-de-calderes--estat-actual-i-potencial-de-les-instal-lacions-municipals-de-biomassa-forestal-a-les-comarques-gironines;jsessionid=B99646C145FF8E38F5A0AFED435D757E
http://www.ddgi.cat/web/servei/1981/pla-de-calderes--estat-actual-i-potencial-de-les-instal-lacions-municipals-de-biomassa-forestal-a-les-comarques-gironines;jsessionid=B99646C145FF8E38F5A0AFED435D757E
http://www.ddgi.cat/web/servei/7046/proposta-de-criteris-per-a-la-ubicacio-d-instal-lacions-de-produccio-d-energia-renovable-solar-en-sols-no-urbanitzables-a-la-provincia-de-girona;jsessionid=B99646C145FF8E38F5A0AFED435D757E
http://www.ddgi.cat/web/servei/7046/proposta-de-criteris-per-a-la-ubicacio-d-instal-lacions-de-produccio-d-energia-renovable-solar-en-sols-no-urbanitzables-a-la-provincia-de-girona;jsessionid=B99646C145FF8E38F5A0AFED435D757E
http://www.ddgi.cat/web/servei/7046/proposta-de-criteris-per-a-la-ubicacio-d-instal-lacions-de-produccio-d-energia-renovable-solar-en-sols-no-urbanitzables-a-la-provincia-de-girona;jsessionid=B99646C145FF8E38F5A0AFED435D757E
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municipis de les comarques gironines, així com també per a la implantació de les 
Agendes 21 locals. 
 
La Diputació de Girona gestiona actualment una xarxa viària formada per 187 
carreteres amb una longitud total de 787 quilòmetres sobre les quals hi porta a terme 
actuacions de direcció i gestió d’obres de millora; autoritzacions d'obres, informes 
d'activitats, informes urbanístics, informes per a reclamació de danys, expedients 
sancionadors i expedients de reclamació patrimonial; conservació; convenis 
interadministratius per a traspassos en la gestió de carreteres i convenis 
interadministratius per a actuacions de millora de les carreteres. 
 
En els darrers temps una bona quantitat de municipis han hagut de fer front a la gestió 
i retirada de residus abocats de manera descontrolada als vorals de les carreteres, 
algunes de les quals corresponen a la xarxa que gestió la Diputació de Girona. Són 
abocaments descontrolats en àrees de valor mediambiental que causen un greu 
perjudici per la diversitat de productes que integren i que generen en alguns casos, 
greus dificultats de gestió als municipis afectats. La gestió dels residus, malgrat que no 
és una competència d’execució obligada de la Diputació de Girona, és un element 
capital en la recerca dels màxims nivells de sostenibilitat vinculat tan a la garantia de 
vides saludables i la promoció del benestar per a totes les persones; així com a la 
protecció, la restauració i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i 
revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat. 
 
Atesos els motius exposats en aquesta moció, el grup socialista de la Diputació de 
Girona proposa el següent acord: 
 

1. Que la Diputació de Girona obri una línia d’ajudes amb recursos econòmics i 
tècnics  als municipis de la província de Girona per fer front a la retirada i 
gestió dels residus resultants dels abocaments incontrolats  que han proliferat 
en els últims temps als termes municipals; així com a la restauració dels espais 
naturals afectats per aquestes circumstàncies.” 
 

El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, pren la paraula i manifesta: Sí, 
gràcies, president. Primer de tot, dir-vos que m’hauré d’excusar del ple quan acabem 
aquest punt perquè he d’anar al metge. 
Bé, hem presentat aquesta moció. És una moció, jo diria, amable. És una moció 
perquè, a més a més, a l’exposició de motius hi ha totes les tasques que fa la 
Diputació i que evidentment reconeixem i que estan bé. És una moció molt senzilla, 
una pretensió és el fet que si passegem, senzillament, veiem la proliferació de 
deixalles en camins rurals, moltes vegades molt propers a ciutats grans. Qüestions 
que tenen a veure amb deixalles derivades del cultiu de marihuana o deixalles... petits 
abocadors amb electrodomèstics, runes... En fi, res que no sapiguem tots plegats. Això 
acaba sent un problema. Potser a les ciutats grans no tant per la capacitat econòmica, 
però per al dia a dia, que el fet de no dependre d’un programa que poguéssim preparar, 
ajudaria a aquest dia a dia i els municipis simplement, per als recursos. Per això, 
nosaltres els proposàvem crear algun tipus de línia de subvenció per poder solucionar 
aquest tema. Hem tingut negociació sobre aquest punt, hem parlat a bastament amb la 
senyora Barnadas, també amb el senyor Piñeira. No ha acabat de reeixir i nosaltres sí 
que sabem que hi ha les tres línies de la protecció dels espais naturals amb diverses 
qüestions que són aplicables. Però és veritat que el que serien camins rurals, tot i no 
tenir competència directament i que no formen part d’espais naturals, se'n veuen [...]. 
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Nosaltres el que demanem finalment amb la moció és que es treballi què seria ideal, 
què els demano, què ens agradaria que impliqués l’aprovació d’aquesta moció si fos 
possible. Doncs, bé, com en l’anterior que vam fer per a la covid i cultura, una 
modificació de crèdit i poder posar en marxa d’una manera, jo diria, immediata aquesta 
línia per poder ajudar els municipis a combatre aquest fenomen que cada vegada 
sembla més present. Ja no sé si només derivat de la manca de recursos o també de 
l’incivisme, que ens està atacant a tot arreu i que el vivim cada dia en molts altres 
àmbits. Si no és així, què els he de dir? Nosaltres també, entre cometes, d’una manera 
molt política ens conformaríem amb què al proper pressupost també es pogués tenir 
en comte aquesta possibilitat. Però ja els dic, nosaltres pel que ens inclinaríem és per 
veure si podem amb algun romanent fer alguna modificació per poder posar en marxa 
aquesta solució que nosaltres els proposem, que sabem que n’hi ha d’altres, que 
podrien ser de prestació directa del servei d’alguna manera. En definitiva, aquí diríem 
això de «l’oposició proposa i al final el Govern disposa». El sí és el sí o el mètode que 
es pogués utilitzar per atacar aquest problema que al final és un problema que és com 
la feina. La feina, si no la fas, s'espera o no et sol anar bé. Les deixalles, si no les treus, 
també s’esperen, el que passa és que acaba malmetent-se a zones que potser a 
vegades no són de gran interès com a paratge natural, però són zones que utilitzem 
habitualment per passejar, per anar en bicicleta... I com a societat crec que seria bo 
que les tinguéssim impecables. Res més per part nostre, senyor president. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Casellas. Per quan s’hagi 
d’absentar, fins a la propera i esperem que tot vagi molt bé. Senyor Motas. 
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, pren la paraula i diu: 
Moltes gràcies, senyor president. Molt breument, la moció, com bé deia el senyor 
Casellas, demana que es destinin recursos econòmics. A nosaltres, que es destinin 
recursos econòmics als ajuntaments no ens sembla malament, d’entrada. El que sí 
que hauríem de veure... el Govern de la Diputació que ens expliqui d’on surten aquests 
recursos. Jo entenc que els recursos que destina la Diputació, el fons de cooperació, 
podrien servir per això, o no. Però nosaltres en principi faríem una abstenció en aquest 
punt, esperant quina és la resposta que ens dona el Govern a aquesta proposta. I a 
veure d’on poden sortir els diners, perquè jo entenc que si els volen posar en un lloc, 
els han de treure d’un altre. Jo crec que en principi nosaltres mantindrem la prudència. 
Destinar recursos als ajuntaments, ja li he dit que no em sembla malament, però volem 
saber a veure d’on poden sortir aquests recursos, que entenc que són nous per a una 
feina, que crec que també és nova, i no sé si la Diputació pot donar aquest servei, que 
entenc que no, que el que proposa la moció és traslladar-lo als municipis. No ho sé, 
estarem pendent del que contesti el Govern en aquesta moció. 
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyor Motas. Senyora Pèlach, alguna 
qüestió? 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes 
gràcies. Nosaltres votarem a favor de la moció. Ja li he comunicat. Nosaltres sí que els 
vam fer una sèrie d’aportacions, reflexions, que entenc que ja li han comunicat des del 
Govern que segurament hi votarien en contra, doncs tampoc tenia massa sentit 
preocupar-nos de negociar. En tot cas, sí que volíem comentar-les. En general ens 
sembla una bona idea, la proposta que fan. Deia que era una moció amable, no hi puc 
estar més d’acord, jo diria que fins i tot molt amable en l’exposició de motius. Crec que 
el que planteja és un problema real i ben evident. Per tant, em sembla que té sentit 
que la Diputació doni suport als municipis, buscar solucions per aquest problema. Com 
dèiem en les nostres aportacions, més que un ajut, nosaltres ho veiem més com a un 
servei que podia donar la Diputació als municipis, com tants altres que dona. Ens 
sembla que tampoc és una despesa. Inicialment no havia de ser una despesa 
excessivament elevada. Per tant, el tema dels recursos entenem que s’hauria de poder 
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assumir des de la Diputació sobretot. Una cosa és el que suposa pels municipis i l’altra 
és el pressupost de la Diputació, que està bastant lluny del de la majoria dels municipis. 
En tot cas, nosaltres enteníem que fins i tot es pot arribar a fixar un preu mínim pels 
ajuntaments per ajudar a sufragar aquesta despesa. Però sí que pensàvem que més 
enllà del tema de la retirada dels abocaments, també era important treballar-ho des de 
la prevenció. I d’entrada pensàvem que qualsevol acció de retirada podria ser positiu 
acompanyar-la d’alguna mesura de sensibilització ciutadana, però també de suport als 
ajuntaments per prevenir aquest tipus d’abocaments. Llavors, creiem que aquesta 
també és una línia important, no només anar a atacar el problema quan ja el tenim, 
sinó també treballar per com l’evitem, aquest problema. Bé, simplement, lamentem 
que, segons sembla, no anirà endavant i tot el nostre suport per si [...] que en el 
moment que s’han de tirar endavant aquestes mesures i demanant que s’incorpori 
sigui com sigui en qualsevol proposta aquestes idees de prevenció. Moltes gràcies. 
El senyor President, intervé i diu: Gràcies, senyora Pèlach. Vagi per endavant que la 
moció, com diu el senyor Casellas, la valorem en el sentit que… que és una moció 
amable no en tenim cap dubte. Vagi per endavant, però la posició del Govern la fixarà 
el nostre portaveu, el senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes 
gràcies, senyor president, il·lustres diputades i diputats, il·lustre diputat proponent 
Casellas. Abans fem una mica de repàs de les línies de subvencions que ja tenim a 
l’àrea de medi ambient. Tenim una línia de suport a consorcis i ajuntaments per a la 
conservació d’interès natural de la demarcació de Girona, que bàsicament es destina a 
això, a la conservació i millora del patrimoni natural. Aquí hi entren hàbitats, tàxons 
d’interès, espais d’interès que siguin importants conservar, processos ecològics i totes 
les accions de gestió de l’ús públic que tinguin com a finalitat la protecció dels valors 
naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el gaudi social dels espais 
naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar dins dels espais de la xarxa Natura del 
2000 o d’espais inclosos en els PEIN (plans d’espais d’interès naturals de la 
demarcació). També es poden ubicar en espais adjacents, sempre, evidentment, que 
tinguin una afectació positiva directa sobre l’espai natural d’interès de protecció. També 
hi ha una línia per a la redacció de memòries valorades i/o projectes executius per a 
ajuntaments, adreçades a la conservació d’elements prioritaris al patrimoni natural 
municipal. El mateix: tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics... I tornem al mateix: dintre 
d’espais compresos entre en el PEIN o a la xarxa Natura 2000. O bé, d’altres espais 
que tinguin hàbitats d’interès comunitari prioritari. El mateix quan el que es tracta és de 
redacció de projectes i de memòries valorades quan ens referim a la regulació de l’ús 
públic d’aquests espais que deia, del PEIN, de la xarxa Natura 2000 o espais d’interès 
comunitari prioritari. També hi ha una línia sobre la direcció facultativa per a l’execució 
d’aquests treballs [...] per a ajuntaments, per a espais idèntics. No els repeteixo perquè 
ja els he dit abans. Significar que quan algú demana fer un projecte de recuperació 
d’espais naturals, això ja es fa també des de la mateixa corporació. Per tant, això és el 
que tenim. I això també ho voldria posar en valor, tot i que cal reconèixer també en 
aquest sentit que la moció ja fa un esforç per posar amb antecedents totes aquestes 
línies que tenim en aquests moments des de la corporació. Pel que fa a l’ampliació de 
partides pressupostàries per a exercicis futurs, bé, aquí enllaço amb el que deia el 
senyor Motas. Al final, nosaltres no tenim una guardiola infinita. Per tant, en aquest 
sentit, quan es fa un pressupost tenim una xifra finita. Es parlava precisament d’això, 
no sé quin diputat o quina diputada ho ha dit abans, que els recursos són finits. 
Evidentment, els recursos a la Diputació també són finits. Per tant, quan s’ha de parlar 
de l’ampliació de partides pressupostàries per a exercicis futurs, a la vida tot es pot 
parlar i tot es pot negociar i tot és valorable, però evidentment això ha de ser objecte 
de la negociació pressupostària entre grups perquè quan es posen diners a un lloc, 
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indefectiblement se’n treuen d’un altre lloc. Per tant, en aquest sentit, la negociació 
pressupostària i l’exercici de confeccionar un pressupost és un tot. Per tant, destinar 
més recursos a un lloc vol dir necessàriament treure’ls de l’altre. Per tant, entenem que 
això ha de formar part de la negociació pressupostària entre els grups. Clar, sinó pel 
Govern ens trobaríem amb la paradoxa que podríem anar aprovant mocions a cada 
ple que assumissin compromisos per a exercicis futurs, que al final quan arribaria la 
negociació pressupostària, les negociacions ja estarien fetes i el Govern s’hauria 
compromès i potser tampoc podríem incloure altres peticions que tinguem perquè, 
reitero, s’ha de configurar de manera global. Per tant, evidentment tot és estudiable, 
però entenem que això s’ha de fer en el marc de la negociació pressupostària. Dir, 
també, que en aquests moments l’àrea de medi ambient té moltes altres prioritats que 
també cal tenir presents i que, per tant, també ens condiciona pressupostàriament i pel 
que fa a les prioritats polítiques. Sobretot ens demanen molt els ajuntaments tots els 
temes que tenen a veure amb la transició energètica, amb renovables, amb parcs 
eòlics i fotovoltaics... Per tant, tot això també ho hem de tenir present a l’hora de 
configurar les prioritats de l’àrea i el pla de serveis. Destacar, també, que nosaltres no 
podem assumir ni la retirada ni la gestió de residus amb un sentit global, fent-ho a tot 
arreu. Fent-ho a camins, a marges o a altres espais. En aquests moments ho fem a 
espais naturals, a prop d’espais d’interès naturals, però assumir globalment això, 
entenem que la corporació en aquests moments tampoc ho pot fer. Ja fem algunes 
coses de retirada de residus en espais protegits o que afecten hàbitats o espècies 
d’interès comunitari. O també ho fem en espais d’interès natural justificats. 
Permetin-me que posi alguns exemples: la retirada d’àncores i cadenes del fons de la 
badia de Cadaqués del 2020; la retirada d’abocaments en una zona que es restaura a 
l’Escala, que entrarà per l’any 2021, però que va amb la convocatòria d’aquest any; a 
Sant Hilari, dintre d’una actuació més global de restauració d’una zona gorgs; també 
s’ha contingut l’eliminació d’abocaments, i així podríem anar posant diferents exemples. 
Els residus retirats són sempre deguts a la sobrefreqüentació ciutadana i no d’altre 
tipus sobre els quals no tenim competències. Aquí m’agradaria destacar que a nivell 
competencial no ens correspon ni la recollida ni el tractament de residus. Això 
correspon als ajuntaments, i moltes vegades, per delegació, als consells comarcals. 
Significar, també, que aquesta és una de les matèries que és un dels cores dels 
consells comarcals. Per tant, els ajuntaments ja tenen els suport dels consells 
comarcals en aquesta matèria, i a la vegada nosaltres també ajudem tant els 
ajuntaments com els consells comarcals a través de diferents eines, com són el fons o 
tantes altres com les aportacions que fem a consells. Per tant, a dia d’avui ho veiem 
difícil d’assumir i en qualsevol cas de cara a exercicis futurs, ens rematem a la 
confecció global del pressupost perquè, com dèiem, quan destinem diners a un lloc, 
evidentment i indefectiblement es treuen de l’altre. Per tot això, l’equip de Govern 
votarà en contra d’aquesta moció. Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyor Casellas, alguna 
qüestió? 
El senyor Casellas, respon: No, jo crec que ha estat ben debatut i és una cosa que de 
ben segur en podrem tornar a parlar, però que no crec que sigui un tema que ens doni 
per més. És una qüestió de trobar un moment i la prioritat. Segur que en tornarem a 
parlar. Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Molt bé. Moltes gràcies. Entenem, doncs, que la 
votació seria, vots a favor, els 4 dels socialistes, perdó, 5, la senyora Pèlach, també. I 
perdoni, el grup dels Independents, que el senyor Motas ha dit que esperava. Perdoni, 
senyor Motas, que no li havia passat la paraula. 
El senyor Carles Motas, respon: No, no. Ens mantindrem en l’abstenció, senyor 
president. 
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El senyor President, manifesta: Molt bé. Per tant, amb 5 vots a favor, 2 abstencions i 
20 vots en contra, quedaria rebutjada aquesta moció. 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta no aprovada amb el següent 
resultat: 5 vots a favor dels Grups Polítics Grup Socialista de la Diputació de Girona i 
Grup Candidatura Unitat Popular, 2 abstencions dels Grups Polítics Grup Independents 
de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 20 vots en contra dels Grups Polítics Grup de 
Junts per Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.  
 
24. Moció del grup de la CUP per avançar cap a una mobilitat segura i 

sostenible als municipis. 2021/A040100/4743 
 
“El Consell de Ministres va aprovar recentment diverses modificacions en matèria de 
trànsit. Una d’elles, es centra en reduir les velocitats màximes en les vies urbanes. 
L’objectiu principal és la pacificació del tràfic en un espai on el cotxe a poc a poc va 
deixant de ser el protagonista. A més dels vehicles de motor, cada vegada són més les 
bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) que ocupen les calçades com una 
opció de mobilitat més sostenible.  
 
L’ús compartit de les vies, però, genera un risc important d’accidents alhora que es 
demostra que l’índex de supervivència en aquests és inversament proporcional a la 
velocitat a la que es produeix l’accident. La reducció de la velocitat dins dels municipis 
també té altres beneficis a nivell de salut com la reducció del soroll, de la contaminació 
acústica i de la contaminació de l’aire. Uns beneficis que el període de confinament 
ens han fet posar en valor arreu del país.  
 
Els nous límits de circulació, fixen la velocitat màxima de 20km/h en vies que disposin 
de plataforma única i de 30km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació, 
mantenint el límit de 50km/h per les vies de dos o més carrils per sentit de circulació. 
Aquests límits entraran en vigor el proper mes de maig i el repte dels municipis serà 
garantir-ne el compliment. Això requereix canvis a nivell de senyalització, però també 
mesures de sensibilització cap la ciutadana i mesures de tipus tecnològic i/o físic que 
promoguin la reducció de velocitat (incorporació de radars, estretament de calçades, 
elevació de passos de peatons…).  
 
Les noves normatives també regulen la circulació dels vehicles de mobilitat personal 
(VMP) que en els darrers anys hem vist com proliferaven considerablement en els 
nostres municipis, amb l’objectiu entre d’altres de donar cabuda a aquests vehicles 
garantint la seguretat tant pels qui els condueixen com per aquells amb qui 
coincideixen a la via pública, principalment peatons.  
 
Tot plegat ens ha de permetre avançar en seguretat als nuclis urbans alhora que 
promovem una mobilitat més amable i sostenible. Aquest és també l’objectiu de la 
iniciativa Ciutat 30 que anima als municipis a estendre la limitació de circulació a 
30km/h a totes les vies urbanes i a estendre els espais peatonals i/o de plataforma 
única reduint-hi la velocitat fins a 10km/h o fins i tot menys, especialment en entorns 
escolars. Són molts els municipis que ja s’han avançat a la normativa i/o han anat més 
enllà d’aquesta i que avui expliquen els beneficis d’aquesta aposta que no només 
millora la seguretat i redueix la contaminació, sinó que també permet guanyar espai 
públic per l’ús social. Així, els carrers i places es converteixen en espais d’estada i 
converses, de joc i de vida social, a més d’esdevenir espais propicis per l’activitat 
comercial i de lleure. Això es produeix sobretot si les acompanyem d’altres mesures de 
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pacificació urbana com la reducció del nombre de cotxes, la limitació del trànsit de pas, 
les peatonalitzacions, les ampliacions de voreres i estretament de calçades, la creació 
d’itineraris peatonals continus i atractius, la reducció de semàfors per a peatons o la 
limitació general de l’aparcament en l’espai públic.  
 
La Diputació de Girona, com a ens de servei als municipis de les comarques gironines, 
pot tenir un paper en facilitar l’avenç dels nostres municipis cap a aquesta mobilitat 
segura i sostenible, donant eines per facilitar el compliment normatiu, però alhora 
promovent anar més enllà, transformant la mobilitat i l’espai públic a partir de la lògica 
de priorització que posa en primer lloc als peatons, en segon lloc les bicicletes i els 
VMP, en tercer lloc el transport públic i en darrer lloc el vehicle privat motoritzat.  Tot 
plegat amb l’objectiu de fer dels municipis uns entorns agradables que posin la vida al 
centre. 
 
Per tot això, el grup polític de la CUP-AMUNT, demanem al ple de la Diputació de 
Girona l’aprovació dels següents acords:  
 
PRIMER. - Abans d’acabar aquest any, impulsar una campanya informativa i de 
sensibilització sobre les noves normatives de trànsit esmentades i oferir als municipis 
l’assessorament tècnic necessari per garantir-ne el seu compliment i per anar més 
enllà de la mateixa avançant cap a una mobilitat segura i sostenible.  
 
SEGON. - De cares al 2022, crear una nova línia de subvencions dirigida als municipis 
per sufragar part de les despeses necessàries per donar compliment a la normativa i 
promoure’n el seu compliment per part de la ciutadania.” 
 
El senyor President, comenta que passem a la següent moció, que és la de la CUP, 
per avançar, evidentment, com deia el senyor Casellas, en tornarem a parlar quan 
calgui, cap a una mobilitat segura i sostenible dels municipis. Té la paraula la 
proponent, la diputada senyora Pèlach. 
La portaveu del grup de la CUP, pren la paraula i manifesta: Sí, moltes gràcies. Miraré 
de no allargar-me gaire, ja tenen el text expositiu. En tot cas, és una moció que parteix 
de la mesura o de la legislació o la normativa aprovada recentment i que entrarà en 
vigor d’aquí ben poc. [...], sobretot, destacat, és el fet que en els nuclis urbans els 
carrers que disposin d’un únic carril per sentit de circulació, la seva velocitat màxima 
serà de 30 km/h. Això, que és una normativa a nivell estatal, comporta que els 
municipis s’hi hagin d’adaptar i, per tant, hagin de fer les modificacions necessàries a 
nivell de senyalítica, però també d’eines per garantir-ne el compliment per adaptar-se a 
aquesta normativa. Nosaltres entenem que és una normativa molt beneficiosa en el 
sentit que avança en la pacificació dels carrils dels nostres municipis i ciutats. I 
entenem que des de la Diputació valdria la pena fer un esforç per ajudar els municipis 
a garantir-ne el compliment i ho fem amb dues propostes molt concretes. Una primera 
és [...] aquest any, impulsar una campanya informativa de sensibilització sobre 
aquestes noves normatives de trànsit esmentades. I també, oferir als municipis 
l’assessorament tècnic necessari per garantir-ne el compliment i, fins i tot, per anar 
més enllà. Creiem que és positiu no quedar-nos només amb la normativa, sinó també 
aquells municipis que vulguin avançar cap a una mobilitat segura i sostenible, 
pacificant més enllà fins i tot del que preveu la normativa. En segon lloc, una altra 
proposta que fem, és que de cara al 2022, ja ho plantegem de cara a l’any vinent, 
crear una nova línia de subvencions dirigida als municipis per sufragar part de les 
despeses necessàries per donar compliment a la normativa. Entenem que no és 
només a nivell de senyalítica, sinó que hi ha moltes estratègies que els municipis 
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poden fer per facilitar aquesta pacificació dels carrers i fer-ho ben fet amb la garantia 
de seguretat, com dèiem fa un moment, però també de que hi hagi aquesta pacificació 
ben feta i garantint una mobilitat més amable en els carrers dels municipis. Per tant, 
demanem també aquesta implicació de la Diputació en aquest sentit. Per tant, no 
m’allargo més. Simplement, demanar el seu vot favorable entenent que és positiu pels 
municipis avançar en aquesta mobilitat sostenible i en aquesta pacificació dels carrers. 
I creiem que el suport de la Diputació és important perquè ho puguin fer amb totes les 
garanties. Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Gràcies, senyora Pèlach. No sé si el senyor Motas o la 
senyora Saladich... Senyor Motas, vostè? Sí? Endavant. 
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, pren la paraula i 
manifesta: Gràcies, senyor president. Molt breument. En aquest cas, la moció que es 
presenta... La Diputació no té cap competència en temes de circulació. Tot el que sigui 
donar suport als municipis, ja els dic, a nosaltres ens sembla correcte. En aquest cas, 
el tema que volem debatre crec que és un tema totalment nou. Si l’equip de Govern 
decideix votar-hi a favor, a nosaltres ens semblarà bé. I sobretot si es creen línies de 
subvenció, que ja li dic, igual que amb l’argumentació que hem fet abans, ens hauran 
de dir d’on surten els recursos, però en principi crec que aquesta és una competència 
que han de desenvolupar pròpiament cadascun dels municipis i no sé si en aquest cas 
la Diputació vol entrar en aquest terreny o no. I ara, estic segur que ens ho podran 
aclarir. Res més, senyor president, moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Motas. Pel grup socialista, senyor 
Fernández. 
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, manifesta: Gràcies, president. Bé, 
el nostre grup ja va anunciar a la Junta de Portaveus que hi estàvem d’acord, més 
enllà de si tenim competències o no. Quantes coses fem els ajuntaments que no tenim 
la competència per fer-ho? O, fins i tot, quantes coses està fent la Diputació en les 
quals hi ha coses que no té competències? Per tant, jo crec que aquesta moció, si la 
nostra d’abans era molt tova i amb un to agradable, aquesta moció el que persegueix 
no és res més que fer dues coses. Una és fer una campanya de divulgació informativa 
amb aquesta eina per intentar pacificar la mobilitat sostenible. Penso que fer 
campanyes informatives no hauria de ser en cap moment una qüestió de 
competències. I l’altre és si els ajuntaments ens demanen ajuda per fer algun tipus 
d’actuacions, penso que això a la Diputació no li ha de comportar un excés econòmic 
que posi en perill el pressupost de l’any que ve. Per tant, ja dic, el nostre grup està 
d’acord. Penso que és una moció que es pot aplicar tranquil·lament a les nostres 
comarques. Per tant, votarem que sí, independentment del que el Govern té els vots 
suficients per passar-la per sobre i deixar-la arraconada.  
El senyor President, pren la paraula i respon: No és el costum de passar-hi per sobre i 
deixar-la arraconada, senyor Fernández. En tot cas, el Govern explicarà el que 
consideri que ha de fer i votarà el que consideri que és oportú perquè el Govern no té 
ni vol ni té les ganes de passar per sobre i arraconar a ningú. En tot cas, el Govern pot 
discrepar i votar-hi a favor o en contra d’una decisió, però, en tot cas, no s’ha 
d’interpretar mai com a passar per sobre de ningú o arraconar a ningú. Moltes gràcies, 
té la paraula el senyor Piñeira. 
El portaveu senyor Fernández, manifesta: Retiro la meva explicació d’abans. No volia 
dir això. 
El senyor President, respon: Gràcies. Gràcies, senyor Fernández. Gràcies, li agraeixo. 
El portaveu del Govern, pren la paraula i manifesta: Bé, moltíssimes gràcies, senyor 
president, il·lustres diputades i diputats, il·lustre diputada senyora Pèlach, com a 
proponent. Tres o quatre consideracions. La primera, el to és important, les formes... 
però és clar, el fons també ho és, d’important. Perquè, clar, si un grup ens presentés 
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una moció amb el to més amable i cordial i elegant, que ens demanés que baixéssim 
al 50 % el fons de cooperació, aquest govern la rebutjaria, encara que el to fos 
extraordinàriament exquisit i fos gairebé versallesc. Per tant, en aquest sentit, el to és 
important. De fet, que el to i les formes siguin correctes tant per part del Govern com 
per part de l’oposició gairebé hauria de ser una cosa que l’hauríem de donar per 
descomptada i que es pressuposa, però el fons també. Per tant, entro sobre el fons. I 
entrem sobre el fons perquè, evidentment, la voluntat del Govern mai és passar per 
sobre de cap moció de cada grup, que ens les prenem molt seriosament. I si vostès 
repassen l’històric de mocions d’aquest Ple, veuran que hi ha moltíssimes mocions 
que s’aproven amb vots d'altres diputats, no només els del Govern. I, fins i tot, moltes 
per unanimitat. Per tant, si la voluntat del Govern sempre fos passar el corró, 
evidentment, això ja no seria així. I ara em centro en el fons. Abans la diputada 
proponent deia, en aquest ple mateix ho ha dit, que els recursos són finits i els 
dediquem allà on no arriba, per exemple, la Generalitat, doncs, evidentment, deixem 
de destinar-los als ajuntaments. I en el fons, aquesta moció demana dues coses: 
campanyes de sensibilització i tot un seguit d’actuacions que s’han de desenvolupar a 
la via públic. Sobre les campanya de sensibilització de trànsit, entenem que això és 
una cosa que l’ha de fer bé la Generalitat a través del Servei Català de Trànsit o bé 
l’Estat a través de DGT (la Dirección General de Tráfico), i de fet en fa moltes, i els 
ajuntament ho poden fer més a nivell micro. Pel que fa a les accions que s’han de 
desenvolupar a la via pública, en podríem dir moltes: radars, radars pedagògics, 
senyalètica, reductors de velocitat, elevacions de passos de vianants, obres a les 
calçades, vies de plataforma única, peatonalitzacions, creació d’itineraris adaptats per 
a vianants, etc. Totes aquestes accions les podem agrupar i incloure en dos capítols: 
despesa corrent o despesa d’inversió. Qualsevol ajuntament que faci una acció 
d’aquestes, ens la pot sol·licitar en el fons de cooperació com a despesa corrent o com 
a despesa d’inversió. Si a més a més, s’ha repensat el que volia fer, entenem que 
aquesta corporació sempre ha estat bastant procliu als canvis de destí. Per tant, si 
algú considerés que ara degut a aquest canvi normatiu, això és una prioritat, doncs ho 
podria fer. Per tant, en aquest sentit, enllaço també amb el mateix que dèiem abans i 
enllaçant també amb el que deia l’il·lustre diputat senyor Motas. Tot el que són 
despeses corrents i despeses d’inversió, entenem que aquest any estan cobertes, que 
les campanyes de sensibilització hi ha molts organismes que els correspon fer-les, i 
que aquest no és el rol de la nostra corporació. Per tant, en aquest sentit, en qualsevol 
cas, si ens hem de referir de cara a exercicis futurs, entenem que això, el mateix que 
he respost en el moció d’abans, seria objecte davant la negociació pressupostària 
entre els grups. Perquè reitero, i no em vull fer pesat amb els arguments, però el 
pressupost és un tot, quan destinem recursos a un lloc els deixem de destinar a 
d’altres. Entenem que a dia d’avui això està cobert amb el fons. Si es vol abordar 
alguna negociació de cara al futur, evidentment tot es pot parlar, com he dit abans. I en 
aquest sentit, l’actitud del Govern sempre és positiva i proactiva en el sentit d’arribar a 
acords. També voldria deixar constància que aquí evidentment no qüestionem la 
bondat de la normativa, que tots la podem compartir. O, segurament, tots la compartim. 
Sinó, sobretot això: de cara a exercicis futurs entrarà en la negociació pressupostària. 
A dia d’avui ho considerem cobert pel fons. I si entra en la negociació pressupostària, 
haurem d’abordar un altre debat, evidentment. És d’on ho retirem perquè, com també 
es deia, en aquests moments s’escapa molt de l’àmbit competencial de la corporació. 
Tot es pot parlar, però tirar la línia endavant vol dir treure’n una altra. Moltíssimes 
gràcies, senyor president. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyor Piñeira, vostè 
vol la paraula? 
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La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach, respon: Sí, moltes gràcies. Només 
per uns aclariments. A veure, el tema de les competències i les diputacions 
segurament donaria per un debat extens. Sí que estem d’acord, o almenys jo sempre 
ho he entès així, que una de les competències, o diguin-li com vulguin, o els objectius 
de les diputacions és aquest suport als municipis. Per tant, aquest suport és molt ampli 
i es pot fer en qualsevol dels àmbits d’aquelles obligacions o aquelles necessitats que 
tenen els municipis. Per tant, a partir d’aquí nosaltres entenem que seria pertinent si es 
volgués fer aquesta proposta. L’altre és el tema del fons de cooperació que comentava 
el diputat Piñeira. És evident que això es pot [...] dins del fons de cooperació, però 
també es pot demanar, per exemple, dins del fons de cooperació [...] la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques i, en canvi, creem una línia específica o també es poden 
demanar les calderes de biomassa i també creem una línia específica com tantes 
altres coses. Perquè entenem que és un objectiu o una línia a prioritzar, important, per 
la qual la Diputació fa una aposta específica. I aquesta, com tantes altres. Bé, en tot 
cas, en aquest moment o pel que sigui, doncs ara no volen fer aquesta aposta, em 
sembla molt lícit, però sí que no voldria que això quedés amagat en un debat sobre 
competències o sobre si es pot o no demanar en una altra línia que ja existeix. Com li 
dic, li reconec, però en tot cas aquí el que demanàvem és una aposta específica de la 
Diputació per avançar cap a la mobilitat sostenible dins dels municipis, facilitant o 
acompanyant als municipis en aquesta nova obligació o noves normatives que els hi 
ha posat, per tant, que tenen noves obligacions en aquest sentit de la mobilitat. Res 
més, moltes gràcies pels vots obtinguts i lamentem que malgrat tot no vagi endavant. 
Moltes gràcies.  
El senyor President, comenta: Algun aclariment, senyor Piñeira? 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, diu: Sí, només dues qüestions. 
Evidentment, sí, el suport als ajuntaments pot ser molt ampli i permeti’m que posi un 
exemple, el suport a les llard d’infants que és l’únic equipament educatiu 100 % 
municipal i que, per exemple, el seu grup es va manifestar en contra. I aquest és, des 
que els nens entren al sistema educatiu fins que en surten, és igual que vagin a la 
universitat, a la primària, a la secundària, etc. només n’hi ha un que sigui 100 % de 
titularitat municipal que són les llars d’infants. Per tant, evidentment, sobre el suport als 
ajuntaments, òbviament, donaria per a molt. I la segona, ja li he dit, de cara als 
exercicis futurs, evidentment, aquesta Diputació està oberta a parlar-ne. També hem 
de tenir present una cosa, com deia, que a dia d’avui això ho considerem cobert pel 
fons i que ens trobem davant d’una normativa que entra en vigor a mitjans d’aquest 
any. I per tant, en aquest sentit, el mes que ve entrarà en vigor. Per tant, també veurem 
quines són les necessitats dels ajuntaments, què és el que ens demanen i de cara a la 
confecció del pressupost de l’exercici proper. Evidentment, obert a parlar-ne amb tots 
els grups polítics, com sempre és marca de la casa d’aquest Govern i, per tant, en 
aquest sentit la predisposició és tota i també ens servirà per veure quines són les 
necessitats i les peticions que ens arriben dels respectius ajuntaments. Moltíssimes 
gràcies, senyor president. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Motas, que estava pendent 
també. 
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Motas, respon: Ens mantindrem en 
l’abstenció també en aquest punt. 
El senyor President, diu Gràcies. Per tant, entenc que els vots a favor són 5, 
abstencions són 2 i vots en contra són 20. Per tant, quedaria també rebutjada, en el 
benentès, com ha dit el senyor Piñeira en nom del Govern, que depèn de les 
necessitats que hi hagi de cara al pressupost de l’exercici del 2022 estem oberts, com 
no pot ser d’una altra manera, amb tots els grups a parlar d’aquests temes. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta no aprovada amb el següent 
resultat: 5 vots a favor dels Grups Polítics Grup Socialista de la Diputació de Girona i 
Grup Candidatura Unitat Popular, 2 abstencions dels Grups Polítics Grup Independents 
de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 20 vots en contra dels Grups Polítics Grup de 
Junts per Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.  
 
25. Mocions d'urgència 
 

Prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i aprovada per unanimitat 
dels assistents, i de conformitat amb els articles 103.3 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 82.3 del ROF, es tracten les dues propostes següents: 
 
25.1 Proposar el senyor Víctor Puga López com a membre del Consell 

d'Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA, en substitució 
del senyor Pere Casellas Borrell. 

25.2. Modificació de la composició de les Comissions Informatives d'Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, i de Territori i 
Sostenibilitat. 

 
25.1 Proposar el senyor Víctor Puga López com a membre del Consell 

d'Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA, en 
substitució del senyor Pere Casellas Borrell 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019, 
va acordar la designació dels vocals dels consells rectors d’organismes autònoms i 
òrgans de govern dels seus ens dependents; entre els quals figuren els del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, SA.  
 
Posteriorment, i a petició del Grup Socialista, en sessió ordinària del Ple de 18 de 
febrer de 2020 es va modificar l’anterior acord, proposant el nomenament del diputat 
senyor Pere Casellas Borrell en representació de la Diputació de Girona com a 
membre del Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA, 
en substitució del diputat senyor Juli Fernández Iruela.  
 
Amb motiu dels canvis produïts a la corporació i vist l’escrit presentat pel Grup 
Socialista de la Diputació de Girona el dia 9 d’abril de 2021 (RE núm. E-2021-11406), 
en què informa dels canvis en les designacions dels diputats provincials a les 
comissions informatives i organismes corresponents, cal proposar el diputat senyor 
Víctor Puga López en substitució del diputat senyor Pere Casellas Borrell, com a 
membre del Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA. 
 
Per tot això, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:  
 
PRIMER. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del Ple de data 18 de 
febrer de 2020, que proposava el nomenament del diputat senyor Pere Casellas 
Borrell en representació de la Diputació de Girona com a membre del Consell 
d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA.  
 
SEGON. PROPOSAR a la Junta General d’Accionistes del Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona, SA el nomenament del diputat senyor Víctor Puga López en 
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representació de la Diputació, com a membre del Consell d’Administració, en 
substitució del senyor Pere Casellas Borrell.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 

25.2 Modificació de la composició de les Comissions Informatives d'Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, i de Territori i 
Sostenibilitat 

 
“A la sessió extraordinària del ple de data 23 de juliol de 2019 es va aprovar la 
composició de les comissions informatives, entre les quals figura la composició de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local, posteriorment modificada en sessió extraordinària de 6 d’agost de 2019 i en 
sessió ordinària de 24 de novembre de 2020; i la composició de la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat.  
 
Amb motiu dels canvis produïts a la corporació i vist l’escrit presentat pel Grup 
Socialista de la Diputació de Girona el dia 9 d’abril de 2021 (RE núm. E-2021-11406), 
en què informa dels canvis en les designacions dels diputats provincials a les 
comissions informatives i organismes corresponents, cal procedir a la substitució del 
diputat senyor Pere Casellas Borrell pel diputat senyor Víctor Puga López en les 
comissions informatives esmentades. 
 
Per tot això, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:  
 
PRIMER. MODIFICAR la composició de la Comissió d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local, mitjançant la substitució del diputat senyor 
Pere Casellas Borrell, pel diputat senyor Víctor Puga López. 
 
SEGON. DETERMINAR la composició de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local amb els següents membres: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I COOPERACIÓ LOCAL  

President: Pau Presas i Bertran 
Vicepresident: Jordi Camps i Vicente 
Vocals: Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 

 Josep Sala i Leal 
 Roser Estañol i Torrent 
 Montserrat Mindán i Cortada 
 Joaquim Ayats i Bartrina 
 Josep Maria Bagot i Belfort 
 Eva Viñolas i Marín 
 Joan Fàbrega i Solé 

Juli Fernández i Iruela 
Víctor Puga i López 
Laia Pèlach i Saget 
Gisela Saladich i Parés 

 Carles Motas i López 
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TERCER. MODIFICAR la composició de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
mitjançant la substitució del diputat senyor Pere Casellas Borrell, pel diputat senyor 
Víctor Puga López. 
 
QUART. DETERMINAR la composició de la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat amb els següents membres: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
Presidenta: Maria Àngels Planas i Crous 
Vicepresidenta: Anna Barnadas i López 
Vocals: Albert Piñeira i Brosel 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Jordi Xargay i Congost 

Josep Sala i Leal 
Eduard Llorà i Cullet 
Montserrat Mindán i Cortada 
Josep Maria Bagot i Belfort 
Joan Fàbrega i Solé 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Eva Viñolas i Marín 

 Juli Fernández i Iruela 
 Víctor Puga i López 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López” 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
26. Precs i preguntes 
 
El senyor President, comenta que si ha algun prec o alguna pregunta, ara seria el 
moment. I seria l’últim punt de l’ordre del dia. Bé, en tot cas, la senyora Pèlach, per 
ordre de grups. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i diu: Perfecte. Moltes gràcies, president. En 
primer lloc, sembla que s’ha recuperat la idea, o com a mínim a nivell mediàtic, que 
està tenint un cert ressò, de fer un tren a la Costa Brava. Si no vaig mal encaminada, 
el 2008, que ja hi havia aquesta proposta aleshores sobre la taula, no sé si exactament 
en el mateix format, però en tot cas, sí que s’havia parlat d’aquest tema. Aleshores, em 
consta que la Diputació ja va fer algun estudi al respecte. Llavors, avui he estat 
preguntant i ningú m’ha sabut donar massa informació en relació a aquest estudi. He 
demanat finalment una còpia per escrit per veure si se sap trobar des de la casa. En 
tot cas, sí que m’agradaria que em confirmessin si és que realment s’ha fet aquest 
estudi i en quins termes es va fer l’estudi, i també si des de llavors s’ha fet alguna altra 
cosa en aquesta línia. Ho dic perquè he sentit que si plantegen el tema sobre la taula o 
torna a aparèixer el tema, doncs com a mínim recuperem la feina feta en aquell 
moment sobre aquest tema. 
En segon lloc, diverses preguntes en relació a les polítiques internes en matèria 
d’igualtat. En el ple passat, arran de la nostra proposta de moció, el diputat senyor 
Piñeira va exposar una llista llarga d’actuacions de la Diputació en matèria d’igualtat. 
Aleshores ja vaig lamentar que no se m’hagués respost encara diverses preguntes que 
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jo mateixa havia fet per escrit sobre aquest tema, però avui he de dir que ja se m’ha 
respost a aquestes preguntes i amb aquesta informació m’agradaria comentar algunes 
de les respostes per tal que en quedi constància i fer algunes preguntes al respecte. 
En primer lloc, jo vaig demanar un llistat de totes les actes de les reunions realitzades 
amb la comissió de seguiment del Pla d’igualtat, els he de dir que només m’han 
facilitat la informació des de 2016. Des del 2016 s’han realitzat només quatre reunions 
i encara bona part d’aquestes han sigut de modificacions en la composició o 
modificacions vingudes, diguéssim, per canvis de la composició. Una altra cosa que 
vaig demanar va ser una còpia de tots els butlletins d’igualtat, que el mateix Pla 
d’igualtat preveia que fessin aquests butlletins, els he de dir que la resposta ha sigut 
que no els consta actualment aquests butlletins, cap còpia. Per tant, suposo que he 
d’entendre realment que en tots aquests anys no s’han fet. També vaig demanar un 
enllaç de l’apartat web on constaven les polítiques d’igualtat perquè el mateix pla 
d’igualtat també explicava que hi havia aquesta pàgina web on constaven les 
polítiques d’igualtat, i li he de dir que tampoc consta, aquest enllaç, ni aquest apartat a 
la pàgina web on s’incloguin les polítiques d’igualtat que està duent a terme la 
Diputació de Girona, que no vol dir que no es duguin a terme. Però, en tot cas, no hi 
ha aquest apartat, com sí que preveia el Pla d’igualtat aprovat. També vaig demanar 
informes d’avaluació i de seguiment del pla d’igualtat. Li he de dir que més enllà de les 
quatre actes d’aquestes reunions, que a més a més són més aviat escuetes, i com li 
deia en molts casos, entra poc en matèria pròpiament del pla d’igualtat, no hi consta 
res més, ni informes d’avaluació ni seguiment del pla d’igualtat. Normalment un pla 
d’igualtat d’aquest tipus requereix fer aquest seguiment i aquesta avaluació. També 
vaig demanar, ja que el pla d’igualtat preveia que durés del 2011 al 2014, informació 
detallada de la continuïtat del pla, i des del 2014 quines són les mesures que s’han 
previst, que s’han emprès... En tot cas, també em remet a aquestes mateixes actes de 
les reunions, que ja no hi entraré més, ja he explicat una mica en la línia del contingut 
en què consistia. També demanava la formació que s’han fet al llarg d’aquests anys a 
nivell intern en termes de perspectiva de gènere i igualtat. Insisteixo, ho demanava a 
nivell intern perquè el que em responen és sis cursos, que no li dic que no siguin 
interessants, ho poden ser molt en aquests anys, des de 2011, en què la majoria dels 
casos, per no dir tots, van dirigits a promoure. Són cursos que s’han fet en diversos 
municipis, o també a la ciutat de Girona, i van destinats a promoure la igualtat 
d’oportunitats o les polítiques d’igualtat fetes, sobretot les polítiques d’igualtat, fetes 
des dels municipis i, per tant, no estaríem parlant d’aquesta formació a nivell intern pel 
personal de la casa en matèria d’igualtat pròpiament, que no vol dir que no hi pugui 
assistir el personal de la casa, però, en tot cas, no és una formació que tingui a veure 
amb les polítiques d’igualtat a nivell intern. Aquelles polítiques d’igualtat que es fan 
com a empresa, perquè ens entenguem, no com a administració i de cara a la 
ciutadania. També demanava com s’havia fet difusió del protocol d’assetjament que 
disposa la Diputació, sobretot en relació al personal que s’incorpora nou a la casa 
perquè entenc que potser en el moment d’aprovar-se es va fer una certa difusió, però 
en tot cas, també a la gent nova que entra se’ls ha d’explicar que hi ha aquest protocol. 
La veritat és que més enllà de dir-me que està publicat de forma permanent tampoc no 
em justifica o no m’explica que s’hagi fet cap mena de difusió més enllà del fet que 
estigui penjat de manera permanent a un apartat a unes carpetes al portal de l’empleat 
de la casa. A més a més, demanava el fet que se suposa que hi ha uns tècnics de 
referència, que són els que han de guiar d’alguna manera el procés en el cas que hi 
hagi una denúncia d’assetjament. I li he de dir que de les dues persones que hi ha, 
una està jubilada des de l’agost del 2020 i tampoc s’ha reemplaçat. També demanava 
si s’havia fet algun altre tipus de formació, difusió o alguna altra acció preventiva, tal 
com preveia el protocol. També em diuen que no. Bé, només alguns exemples de les 
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preguntes que feia i les respostes que he obtingut. Ho dic també per contrastar i 
perquè consti públicament i en acta en el ple el fet que em sembla que la política o les 
polítiques o la feina feta en matèria d’igualtat d’oportunitats en el si de la Diputació em 
penso que queda molt a desitjar, tal com demostren les respostes que des de la 
institució m’han fet arribar a les preguntes que faig fer jo. Simplement, sí que volia 
d’alguna manera deixar constància d’això i demanar, si us plau, que esmenin aquesta 
situació, que posin fil a l’agulla i que comencin a treballar en matèria d’igualtat 
d’oportunitats en aquesta casa, sobretot a nivell intern, perquè em penso que és un 
repte pendent i que aniria bé que ens poséssim tots a treballar en aquesta línia. 
Finalment, una última pregunta, tal com ja vaig informar a la Junta de Portaveus, arran 
de diverses manifestacions públiques del cap de l’Oficina de Protocol, Premsa i 
Comunicació, des de la CUP vam demanar un posicionament públic. Com que fins a 
l’actualitat no s’han posicionat, avui sí que volia preguntar-los si com a president, com 
a vicepresident, i alhora com a representants dels partits polítics del Govern, de Junts 
per Catalunya i Esquerra Republicana, validen les manifestacions públiques de 
l’esmentat treballador de la Diputació i, per tant, donen per bons els insults i les faltes 
de respecte a diputats, exdiputats i representants sindicals, perquè la llista es va 
allargant, per part d’aquest treballador. Així mateix, tant el nostre grup polític com 
també recentment els representants sindicals de la institució hem demanat l’obertura 
d’un procediment sancionador entenent que s’havien incomplert els deures i principis 
de conducta segons l’estatut bàsic de l’empleat públic. I volíem saber els deures que 
han de seguir tots els empleats públics, a la Junta de Portaveus el president va dir que 
havia traslladat la nostra petició a Secretaria i Recursos Humans, però voldria recordar 
que l’Oficina de Protocol depèn de Presidència. Per tant, volem insistir i volem saber 
en quin punt està aquest procediment. Demanar-los, també, agilitat i també preguntar 
si més enllà del trasllat de la nostra petició, com a president de la institució i com a 
responsable últim de l’Oficina de Protocol ha fet o té previst fer alguna cosa més per 
aturar aquests comportaments del tot inacceptables per part d’un empleat públic. 
Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Respecte al tren, no sé si 
la senyora Barnadas, que feia referència a aquesta reunió que hi ha hagut, ara li 
preguntava al senyor Victor Puga: «Passa per l’Escala, aquest tren?» I em deia que no. 
Era a veure aquesta reunió si ens podia informar contestant aquesta pregunta. Tot i 
que no és competència nostra posar un tren o no, però ja que vostè hi ha assistir si 
ens pot fer aquesta explicació. Gràcies. 
La diputada delegada de Medi Ambient, senyora Anna Barnadas, pren la paraula i diu: 
Gràcies, president. Bé, per casa del senyor Puga no, però per casa del senyor Motas, 
sí. Per tant, aquí sí que tenim alcaldies implicades i per casa d’altres diputats i 
diputades. Bé, en aquest sentit, nosaltres ens vam reunir a petició de la plataforma de 
defensa d’aquest tren amb la gent de la plataforma i ens van fer una exposició 
detallada de tot el que representaria aquest projecte. Evidentment, com a mobilitat 
sostenible el fet de poder desplaçar tant la gent de la zona com, ens ho explicaven 
molt bé, els visitants de caps de setmana i també els visitants temporals del període 
d’estiu, doncs evidentment a favor de la mobilitat sostenible és un projecte que 
d’entrada mediambientalment segurament seria un avenç. Tampoc a nosaltres, tal com 
deia el senyor president, no hi tenim una competència. A nosaltres ens van presentar 
un model semblant al tram del Camp de Tarragona, que és en el que ara mateix s’està 
treballant. Per tant, entenem que aquí la competència directa és de la Generalitat. En 
aquest sentit, la Generalitat, entenem, que executarà primer de tot aquest tram de la 
zona del Camp de Tarragona i després potser, en qualsevol cas, entraria a valorar el 
tram nostre de l’entorn de les Gavarres. Qüestions positives que nosaltres vam trobar 
al projecte: que hi havia espais on compartia, per exemple, les vies de tren d’Adif. Per 
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tant, això genera ja un impacte menor en el territori. Altres qüestions també positives: 
en els traçats nous que s’havien de fer circulaven al costat del que és ara ja les vies de 
comunicació existents de carretera. Per tant, com a una visió general del projecte, 
evidentment aquí hi caldria un consens de territori molt important i, a part de tot, un 
consens amb la Generalitat. I quan aquests dos consensos existeixin, segurament que 
pel que fa, per exemple, a la meva àrea de mobilitat sostenible, creiem que pot ser un 
bon projecte. Però aquí s’han d’enfilar una sèrie de circumstàncies i crec que 
temporalment ara mateix no serà un projecte ràpid pel que els comento perquè s’està 
treballant en el tram del Camp de Tarragona. Sí que és cert que hi ha algun projecte 
que es va redactar fa molts anys a la Diputació de Girona, però em sembla que era al 
voltant del 2007-2008. Per tant, entenguin que tota la tecnologia i tota la perspectiva ha 
canviat moltíssim. Per tant, seria un projecte previ que ara mateix no tindria massa 
sentit i que s’hauria de refer tot plegat. Però en aquest cas, nosaltres no hi entrarem 
perquè seria una feina que correspon a la Generalitat i de moment crec que no ens ho 
replantegem. Però així va anar la reunió, va ser molt positiva, vam intercanviar el 
material del projecte i la veritat és que va estar molt bé conèixer de primera mà quin 
era l’objectiu d’aquesta plataforma sobre aquest Tren Costa Brava, que en diríem. Si hi 
ha qualsevol altra qüestió, encantada de poder-los respondre. 
El senyor President, diu: Bé, moltes gràcies. Entenc o ha quedat clar que el promotor 
és Adif, ha dit vostè, no?  
La senyora Barnadas, respon: No, no. Jo el que li deia, president, és que promotor 
segurament seria la Generalitat, però que en aquest projecte que presentava la 
plataforma evidentment hi havia de jugar Adif perquè hi havia una sèrie de recorreguts 
que utilitzaven les vies d’Adif. Per això els dic que és un assemblatge de voluntats 
bastant important. 
El senyor President, manifesta: D’acord. Moltes gràcies per la informació i veurem com 
anirà... Imagino que aquest debat és embrionari i després haurem de veure les 
possibilitats que deien, que probablement una part sigui més factible que una altra. 
La diputada senyora Gisela Saladich, manifesta: President. Quan vostè em doni la 
paraula, voldria dir dues coses. Referent a la igualtat. Quan contestin la igualtat, si vol, 
jo intervindré. 
El senyor President, respon: D’acord, gràcies. 
La senyora Saladich, diu: No crec que el tren passi per Tossa, oi? 
El senyor President, respon: Seria a prop, però ben bé no, em sembla. 
La senyora Saladich, diu: Passarà volant, de Lloret a Sant Feliu, per exemple. 
El senyor President, diu: Senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Piñeira, pren la paraula i diu: Bé, moltíssimes gràcies, 
senyor president, il·lustre diputada senyora Pèlach. Diverses consideracions. La 
primera, sobre algunes qüestions que vostè comenta que va sol·licitar, òbviament com 
és norma de la casa, se li va donar resposta. De fet, si vostè va estar atenta a la meva 
intervenció de l’altre dia, que penso que va ser extensa i que de fet figura reflectida a 
l’acta que hem aprovat avui, el gruix de les qüestions que vostè plantejava, se li va 
donar resposta, també, perquè es va parlar de la formació que s’havia fet a la casa en 
matèria de perspectiva de gènere. S’havia parlat de les reunions, vaig fer una 
descripció, penso, bastant extensiva de les reunions de la comissió de seguiment, etc; 
de com es feia la difusió... I també vaig recordar, precisament, que estava publicat al 
portal de cada empleat i, per tant, accessible per a tothom. Parlava dels tècnics de 
referència, concretament també m’hi vaig referir. Diria que de totes les coses que vostè 
ha plantejat no me’n vaig descuidar ni una. A més a més, a part, entenc que des de la 
corporació se li haurà donat resposta, com vostè mateixa ha corroborat. També vaig 
recordar que teníem fins el dia 14 de gener de l’exercici vinent per posar al dia el pla 
d’igualtat. Per tant, en aquest sentit s’hi està treballant. Si no m’erro, demà 
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precisament hi ha reunió de la comissió de seguiment del pla d’igualtat. Per tant, és un 
tema en el qual se segueix avançant i s’hi segueix treballant amb aquest horitzó que 
tenim que fins el 14 de gener del 2021, és el temps que tenim per adaptar-nos al pla 
d’igualtat. Sempre ens diu que comencem a treballar. Jo no vull repetir el debat que 
vam tenir l’altre dia perquè entenc que ja ho vam debatre a bastament a la moció. Però 
precisament l’altre dia el que jo li vaig intentar rebatre és que haguessin de començar 
a treballar perquè fa temps que hi treballem. Fixi’s en una cosa: hem millorat bastant. 
Perquè vostè parlava d’assetjament, que s’amagava aquest assetjament, de 
pràctiques masclistes, de que el tracte era diferent entre homes i dones i avui tot això 
s’ha convertit en polítiques en matèria d’igualtat d’oportunitats, que és exactament 
l’expressió literal que ha fet servir vostè. Ja anem millorant perquè vostè primer ens 
parla de que hi ha casos d’assetjament, que els casos d’assetjament es tapen, que hi 
ha pràctiques masclistes... Avui ja ens parla de polítiques en matèria d’igualtat 
d’oportunitats. Ja hem millorat bastant. També li haig de dir una altra cosa. Vostè ens 
parlava d’algunes coses que, evidentment, les tindrem en compte com, per exemple, 
ens deia que hi ha un enllaç a la pàgina web que no funciona, o que potser s’ha de 
posar. Òbviament, tot això ho revisarem amb la millor voluntat possible. Nosaltres, 
reitero, que hi hagi un enllaç a la pàgina web és molt important. Jo penso que, i 
pensem des del Govern, que el més important és que quan es plantegi que hi ha algun 
cas d’assetjament, com vostè parlava, es notifiqui als òrgans pertinents. El que ens va 
quedar clar l’altre dia és que vostè no ho havia notificat a ningú. I que si hi ha 
denúncies anònimes es facin arribar a on toca. Després vostè ja ens va dir que s’hi 
posarien en contacte, que no sé com ho farà si eren anònimes. Però, en qualsevol cas, 
ja ens ho explicarà. Per tant, reitero, en polítiques en matèria d’igualtat d’oportunitats la 
corporació ja ha treballat i treballa i hi seguirà treballant. Demà mateix hi ha una reunió 
en aquest sentit. Totes les qüestions que vostè ha plantejat jo els vaig respondre l’altre 
dia, i si vol que alguna li precisi més, evidentment, estic a la seva disposició, com faig 
sempre. I no estem d’acord des del Govern de la corporació amb què no es treballa en 
matèria d’igualtat. Ho fa la corporació, ho fan els seus ens dependents, especialment 
en alguns àmbits com, per exemple, el Dipsalut i tota l’àrea d’Acció Social. Per tant, en 
aquet sentit, la corporació segueix treballant en matèria d’igualtat. Quan parlava de 
polítiques internes en matèria d’igualtat, la igualtat és un ítem i un àmbit que tenim molt 
present tant de cara enfora, per exemple, només cal mirar les diferents línies de 
subvencions i les bases que hi ha cada vegada que n’anem traient. Però també ho fem 
de cara endintre i de cara a la política de recursos humans d’aquesta corporació. 
Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies. Respecte a l’última 
pregunta que ha fet vostè que m’ha interpel·lat a mi i al vicepresident senyor Presas, 
em penso que estic en condicions de contestar-li en nom d’ell i en nom meu respecte a 
aquest tema. Primera cosa que vull posar aquí: jo no estic content d’aquestes coses. 
Ni el senyor Presas tampoc. Nosaltres no estem contents de les coses que entre els 
uns i els altres s’han posat en els mitjans de comunicació últimament de la Diputació. 
Quan anem a fer alguna visita i quan rebem alguna visita ens diuen: tantes coses 
bones que feu la Diputació... I, en canvi, sortim per si saludem diferent als homes i a 
les dones, si hi ha assetjament sense provar, si hi ha pràctiques (tot i que són legals) 
que són èticament qüestionables o no són qüestionables, si algú ens diu que si... Com 
dèiem abans, casi tots els temes han sortit avui, que si resulta que la xarxa viària, 
encara que no es pugui demostrar si som corruptes i que fiquen al mateix sac 
membres electes i treballadors i treballadores de la casa, totes aquestes coses, 
evidentment, que són unes anècdotes, que a més es diuen, o algú que posa un 
«m’agrada» o un «no m’agrada». Aquestes coses, absolutament, no em semblen gens 
bé. La Diputació ha de sortir i nosaltres tenim la obligació com a diputats i diputades 
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d’aquesta corporació precisament de defensar la institució, el bon nom de la institució, 
el bon nom també dels càrrecs electes, però especialment el bon nom dels 
treballadors públics d’aquesta casa, que tan bé fan o intenten fer les coses. Aquesta és 
la que ha de sortir la corporació i que fa dies que això no fem o no es fa per part d’algú. 
I el senyor Amargant, que no signa, i vull aclarir-ho i no vull defensar res. Jo em 
mantindré en l’actitud que m’haig de mantenir, però signa com a representant sindical. 
En cap moment, com a cap de Comunicació, cap de Protocol, Premsa i Comunicació 
d’aquesta corporació. I com a representant sindical, envers els altres representants 
sindicals, és una qüestió més de caire personal. Malgrat això, senyora Pèlach, que 
vostè em va demanar en un escrit dient: «M’he sentit insultada. Jo demanaria, 
president, que vostès obrissin un expedient informatiu». Jo li vaig dir, i és veritat que 
vostè gairebé té més informació que jo de primera mà perquè l’escrit ens va entrar ahir 
a última hora. Jo vaig ser informat ahir a última hora i aquest matí, respecte a aquest 
tema, a més al senyor Presas i a mi se’ns demana també que rebem els representats 
sindicals d’un sindicat, que és l’intersectorial, que és el sindicat majoritari d’aquesta 
corporació, i ho farem en els propers dies tant el senyor Presas com jo mateix amb 
molt de gust, com no pot ser d’una altra manera. Jo vaig dir-li i ho dic en aquest plenari 
que jo de tot el conjunt d’aquestes coses que fa mesos i que a vegades s’arrosseguen 
i no s’haurien d’arrossegar, que no ho acabem de fer prou bé. No ho acabem de fer 
prou bé perquè la Diputació hauria de sortir per coses de les que fan que, com hem 
explicat en aquest plenari o en altres plenaris, en són moltes i molt bones pel bé dels 
municipis de la demarcació i per a les entitats i, en definitiva, per als ciutadans i 
ciutadanes de la demarcació de Girona. Aquesta és la raó. Fixi’s bé que l’altre dia 
vàrem signar, per exemple, el tema de la pobresa energètica. Poca broma, tret de 
5.000 famílies de tot Catalunya en les quals la Diputació ajudarem també a l’aportació 
que han de fer els ajuntament o que haurien de fer els ajuntaments en aquesta matèria. 
Per tant, totes aquestes qüestions i moltes d’altres són les que haurien de sortir. 
Malgrat això, jo vaig dir què havia passat i ho dic en sessió plenària perquè consti en 
acta, que l’escrit que va formular vostè, i evidentment l’altre que va en el mateix sentit 
del que va entrar vostè, han sigut passats tant el director de Recursos Humans, el 
senyor Vilà, com el secretari general de la corporació perquè em diguin jurídicament el 
camí a seguir per aquesta presidència i per aquest Govern. Tenim una reunió avui 
mateix i que no li càpiga cap dubte que faré tot allò que des dels serveis de Secretaria 
i els serveis de Recursos Humans d’aquesta casa em diguin què haig de fer respecte 
al que vostè i al que el sindicat ens ha demanat respecte a aquesta qüestió. Jo voldria 
desmarcar-ho? Sí. Que vostè diu el cap de Protocol. No. Jo crec que quan fan un 
escrit s’ha de llegir qui el signa i en qualitat de què el signa. Per tant, això ho volia 
clarificar. Això no treu que aquest president i aquest vicepresident hàgim enviat a 
Secretaria i a la direcció de Recursos Humans com cal procedir al respecte i 
procedirem tal com se’ns digui al respecte. Però jo li demanaria a vostè i a tothom, i 
tothom vol dir tothom, que el que hem de fer és preservar la institució per sobre de tot, 
que també és la nostra obligació. I, evidentment, moltes coses, moltes vegades, s’han 
sortit per rodes de premsa explicant coses sense consultar als tècnics de la corporació, 
que intentem defensar tots aquesta institució. Que no vol dir amagar res, però sí que 
vol dir que quan hi hagi algun tema que s’hagi d’aclarir amb molt de gust hem de fer-ho 
i a la corporació l’hem de preservar tots plegats. Jo procuraré sempre com a president 
d’aquesta institució, mentre sigui el president d’aquesta institució, que així sigui i que 
així es porti a terme i li ben asseguro que no em tremolarà demà res per defensar res 
que sigui per a aquesta insititució. Per tant, tindran la contesta adequada en el moment 
en què toqui aquestes coses, però em sembla que hem de dir les coses pel seu nom i 
hem de procurar, cadascú, en qualitat de què actua i com actua i alhora també tenim 
l’obligació tots plegats de defensar aquests temes. Vostè m’ha dit: «escolti, vostè què 
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diu al respecte?», que no m’agrada gens, res, del que els últims mesos portem a terme. 
I m’he descuidat de la senyora Saladich que amb molt de gust li passo la paraula. Ah, i 
el senyor Presas, un moment.  
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i diu: Sí, molt curt. D’entrada 
subscriure fil per randa les paraules del president i en temes d’opinions personals com 
aquest, crec que simplement el que ens pertoca no és entrar en el debat d’aquest ple, 
sinó prendre les accions que corresponguin. Estem segurs que hi ha molts temes 
d’interès per la ciutadania que ens està escoltant més enllà d’aquest, i més enllà 
d’aquestes publicacions personals i les opinions que pugui tenir una altra persona a les 
xarxes socials. Per tant, no m’allargaré més, aquest tema està en mans, com pertoca, 
del director de recursos humans i, per tant, amb el que correspongui procedirà. 
Gràcies.  
El senyor President, diu: Senyora Saladich, perdoni.  
La diputada senyora Gilesa Saladich, pren la paraula i manifesta: No, i ara, només 
faltaria. Bon dia a tothom, moltes gràcies, president. Primer de tot, la benvinguda al 
senyor Victor Puga, molt contenta de tornar-lo a tenir amb nosaltres. I, res, jo només 
volia intervenir com a diputada que fa sis anys que soc a la casa i que en tots aquests 
sis anys en cap moment he tingut la sensació, ni la sensació ni el per què, de que 
ningú m’ha menystingut per ser una dona, ni tampoc he tingut un tracte de favor per 
ser una dona, perquè a vegades ens equivoquem amb la igualtat i també la fem servir 
al contrari. Sempre he sigut tractada com una més, tant per part del personal de la 
casa com per part de tots els polítics que han intervingut. I avui parlo en nom meu, en 
nom del senyor Carles Motas i de la seva assessora, la senyora Laura Aiguaviva, 
perquè sé que n’hem parlat, i del meu assessor, el senyor David Merino, que m’ha 
demanat explícitament que també digués que mai a la vida aquí hem tingut cap 
sensació de ser menystinguts ni per ser homes ni per ser dones, ni per estar a 
l’oposició, sinó que sempre hem rebut un tracte exquisit de tots els membres de la 
Diputació. I és també la nostra obsessió sempre que parlem amb algú, deixar a la 
Diputació molt bé per tota la feina que fem, per tota la feina que es fa des d’aquí dintre, 
per totes les ajudes que reben els municipis, perquè és imprescindible la Diputació 
encara avui en dia, tot i que nosaltres creiem que no seria necessària si totes les 
polítiques s’haguessin fet bé. Però, que mentre hi sigui, està fent una tasca perfecta. I 
ho volia recalcar perquè em sembla molt injust que es tracti, en cap moment, 
malament el nom de la Diputació de Girona. Moltes gràcies.  
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Saladich, per la seva intervenció. 
Senyora Ventura, que li havia dit que després de la senyora Pèlach, evidentment, 
vostè obtindria l’ús de la paraula.  
La diputada senyora Bea Ventura, intervé i diu: Gràcies, president. Bon dia a tothom.  
La diputada senyora Pèlach, comenta: A mi m’agradaria respondre.  
El senyor President, respon: Perdoni, doncs, senyora Pèlach. Perdoni, senyora 
Ventura, la retrasso un moment. Gràcies.  
La diputada senyora Pèlach, manifesta: Disculpi’m, senyora Ventura, però em 
semblava que tenia sentit acabar aquest tema abans de començar els altres. Moltes 
gràcies. Simplement, per aclarir, agrairia que... bé, el senyor Piñeira m’ha semblat que 
posava en boca meva coses que jo no he dit. Jo no crec que haguem millorat, ho dic 
perquè vostè ha fet una paràbola fent creure com que jo havia dit que  avui parlava 
d’igualtat d’oportunitats doncs que havíen millorat respecte al Pla anterior, o alguna 
cosa així. Però no, no ho crec sincerament que hagin millorat, i en tot cas el que vaig 
dir al ple passat ho mantinc i el que faig avui és aportar nova informació a partir del 
que em van respondre després del ple i per tant, com que no tenia aquella informació 
al ple, doncs la porto avui. Dit això, també volia dir que em sembla, primer, lamentable 
que es posi al mateix nivell el que és la crítica política, que a mi em sembla legítima i jo 
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també l’he acceptat sempre que m’han criticat les meves aportacions o la meva 
actuació política, evidentment em pot agradar més o menys i puc estar més o menys 
d’acord, però en cap cas em passaria pel cap demanar una obertura d’un expedient 
per aquest motiu, perquè entenc que és absolutament legítim; i és absolutament 
legítim que ho faci el govern en relació a l’oposició i encara més evidentment que ho 
faci l’oposició en relació al govern perquè, precisament, és qui tenen l’obligació de tirar 
endavant el seu pla de govern i les mesures i l’actuació que ha de fer, en aquest cas, 
la Diputació de Girona. Però, en tot cas, em sembla lamentable que es posi al mateix 
nivell aquesta crítica política que nosaltres entenem que forma part, fins i tot, de la 
nostra manera de defensar la institució, fer aquesta crítica, entenem que és 
completament d’acord amb una defensa de la institució o de les institucions en general, 
perquè entenem que fem crítica política per millorar aquestes institucions, però no es 
poden posar al mateix nivell, no ho crec i no hi estic gens d’acord. Els insults, 
absolutament gratuïts i la manca de respecte cap als diputats i diputades, però 
evidentment cap a qualsevol persona que tingui o no tingui relació amb la Diputació, 
però en tot cas ens sembla absolutament fora de lloc posar al mateix nivell una cosa i 
l’altra. I també vull dir, que també ens sembla lamentable que faci aquesta diferència 
entre com a què actua, com a què signa una persona en un mitjà de comunicació. Per 
mi no és el mateix, un no es pot dividir, vostè no pot anar pel carrer actuant com en 
Miquel Noguer i fer veure que no és el president de la Diputació. Evidentment, quan va 
pels territoris vostè representa la Diputació i ho fa en cada espai, sinó no passaria que, 
llavors, resulta que trobem un alcalde borratxo i el fem dimitir com a alcalde, no? 
Perquè diu «no, és que jo ara no faig d’alcalde, sinó que...», no, evidentment, teniu 
una responsabilitat política i crec que no es pot fer diferència. Però, a més a més, no 
tan sols em sembla molt forçat fer aquesta diferència en aquest sentit, sinó que li 
voldria recordar que la informació que s’utilitza en aquests articles, aquesta persona 
l’obté com a cap de l’oficina de protocol, per tant, el que no es pot és utilitzar aquella 
informació que s’obté en raó del seu càrrec i, a partir d’aquí, fer-ne un ús absolutament 
individualista i interessat per atacar sense cap mena de fonament i per insultar. Per 
tant, no em faci aquesta diferència, perquè no és real. Una altra cosa seria que 
aquesta persona en el seu dia a dia actués d’una manera o d’una altra, però en aquest 
cas aquesta persona està utilitzant aquesta informació, l’obté com a raó del seu càrrec 
per fer-ne aquest ús. Per tant, no existeix aquesta diferència i el fet de que vostè 
insisteixi en aquesta diferenciació em sembla lamentable, sincerament. Moltes gràcies.  
El senyor President, respon: Bé, ara m’obliga a tornar-la a contestar, però ho faré de la 
millor manera que sé. Primer, quant al tema de la igualtat que vostè diu «em refermo», 
es referma precisament ha dit en coses en les quals vostè acusava sense tenir-ne 
proves, perquè vostè mateixa ho manifestava, però jo només li faré una reflexió. Miri, li 
faig la mateixa reflexió que ha fet la senyora Saladich i acabo aquí, obro i acabo aquí, 
la mateixa reflexió que ha fet la senyora Saladich. I la reflexió de la senyora Saladich, li 
diré que la senyora Paneque quan va marxar, precisament ens ho va dir públicament, 
però a mi privadament, em va venir a veure al depatx per dir-me: «president, moltes 
gràcies pel tracte teu, dels companys i companyes diputats i diputades i al personal de 
la corporació». Escolti, ja està, poso aquest exemple com són altres exemples i si hi ha 
algun exemple al contrari la gent pot demanar la paraula a fi i efecte de poder-ho 
exposar. Tanco aquest parèntesis. Jo no hi aniré mai en contra de la crítica política, ni 
a la crítica política cap aquí o cap allà, és a dir, jo aquí sí que amb això, evidentment, 
la crítica política s’ha d’acceptar sempre, senyora Pèlach, sempre. El que no es poden 
acceptar són les acusacions, i menys les acusacions no provades. Jo he volgut 
diferenciar, no és que no hagi defensat o no, i vostè o titlla de lamentable, em sap greu 
que titlli de lamentable les meves explicacions, perquè és clar, si les fas perquè les fas 
i si no les fas perquè no les fas. Si no les fas, ho amagues i si les fas, ets lamentable. 
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Això és trist, però jo no he diferenciat mai si quan surto de la Diputació no soc el 
president de la Diputació, això no ho he fet mai. Però sí que és veritat que vostè m’ha 
fet una afirmació que no era del tot certa i l’he volgut clarificar, només ho he volgut, no 
sé si és lamentable clarificar, però jo com que considero o dec tenir una barra de 
mesurar segurament diferent de la seva, jo considero que clarificar les coses no és 
lamentable, sinó que és positiu. Vostè m’ha dit: «escolti, vostès no poden permetre que 
el cap de protocol, premsa i comunicació digui això», i jo li he dit que el senyor Josep 
Maria Amargant que sí que és el cap de protocol, premsa i comunicació ha signat 
aquests articles en tant que representant d’un sindicat, com també s’ha signat alguna 
carta en algun mitjà de comunicació per part dels altres representants dels sindicats i 
no dient soc l’arquitecte o estic a l’àrea de xarxa viària, sinó en representació d’un 
sindicat. Només he clarificat això i per això no vull dir que em sembli més positiu o més 
negatiu, la meva opinió ja l’he expressada en aquesta sessió plenària, i la del senyor 
Presas i la del govern. És a dir, ja l’hem exposada i estic segur que la gran majoria 
d’aquest plenari està d’acord. Ara bé, jo no he volgut diferenciar, he volgut clarificar, 
perquè les condicions intersindicals, les consideracions aquestes també hem de 
treure-les d’un debat i en tot cas han d’estar en un altre debat. Però, «vostè què farà?» 
m’ha preguntat, o vostès què faran, doncs miri, nosaltres farem el que Secretaria 
general i Direcció de recursos humans ens diguin, i seran aquestes i no seran unes 
altres i en pot estar ben segura que seran aquestes i no seran unes altres. No sé si 
seran, al seu parer, més lamentables o menys lamentables, però en tot cas seran les 
que seran. I això no ens tremolarà fer-ho, el que calgui. I només he fet una crida, que 
crec que no és lamentable fer una crida, he dit: «escolti’m, la crítica s’ha d’acceptar 
sempre», per descomptat que sí, però la casa s’ha de protegir sempre, i jo crec que 
per descomptat que sí. I no és ni ha de ser lamentable, al contrari, defensar la 
corporació com també manifestava la senyora Saladich, que li agraeixo la seva 
intervenció, no perquè vagi més a favor o en contra, sinó perquè ha estat a favor de la 
corporació. Ara sí, senyora Ventura, perdoni.  
La diputada senyora Bea Ventura, pren la paraula i diu: Gràcies, president. Bon dia a 
tothom. Li vindria a dir que al ple del mes d’octubre del 2020 vaig preguntar per les 
biondes que s’havien de col·locar en algunes carreteres d’aquesta casa. La resposta 
que se’m va donar en aquell moment va ser que quan tinguessiu la programació se 
m’informaria. I la pregunta d’avui és que si ja teniu la programació, perquè no ens ha 
arribat res a cap dels diputats del nostre bloc. Gràcies.  
El senyor President, respon: Gràcies, senyora Ventura. Alguna paraula més pel grup 
socialista? No? Senyor Xargay?  
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, respon: Bé, a mi que em consti 
en això s’hi està treballant però no està definit encara, vull dir que suposo que en el 
seu moment li vam dir que li faríem arribar aquesta informació i li farem arribar quan ho 
tinguem.  
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyora Ventura, Gràcies a tothom. S’aixeca 
la sessió, fins la propera sessió plenària. Molt bona tarda a tots i a totes. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 14:30 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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