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Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària, telemàtica i per videoconferència
Data: 15 de juny de 2021
Hora: 12:00
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/5935

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 18 de maig
de 2021
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2 Decrets corresponents al mes anterior

3 Ratificació del decret núm. 2021/1702 de 28-5-2021, 
d'aprovació de la modificació parcial de les bases per 
despeses de funcionament i personal del sector cultural 
durant la COVID 19

2021/X020100/3016

4 Informació de la Presidència

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 5/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 - Comptabilitat i Pressupostos

2021/F010401/5795

6 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG
3SC 5/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 - Comptabilitat i Pressupostos

2021/F010402/5797

7 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 3CE
01/2021 del pressupost del Consorci d'Aigües Costa 
Brava Girona de l'exercici 2021 - Comptabilitat i 
Pressupostos

2021/F010401/5805

8 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 
3SC 01/2021 del pressupost del Consorci d'Aigües Costa 
Brava Girona de l'exercici 2021 - Comptabilitat i 
Pressupostos

2021/F010402/5807

9 Aprovació inicial de la modificació de l'annex d'inversions 
del pressupost de la Diputació de Girona per a l'exercici 
2021 i de modificació del finançament de transferències 
de capital amb recursos propis en lloc d'operacions de 
préstec - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F020900/5847

10 Aprovació del Pla de Serveis d'assistència per a 
l'adequació dels ens locals a la normativa en matèria de 
protecció de dades i per a la prestació del servei de 
delegat de protecció de dades - Participació Ciutadana, 
Bon Govern i Transparència

2021/X020204/5737

11 Aprovar la derogació de dues ordenances de l'organisme 
autònom XALOC - Xaloc

2021/A050200/5947

12 Acceptar la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona i altres - Xaloc

2021/A030100/5234

13 Estimar parcialment les al·legacions presentades a la 
modificació dels estatuts de DIPSALUT - Dipsalut

2021/A050100/6009

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILILTAT

14 Autoritzar l'increment dels percentatges per a les 
despeses corresponents a exercicis futurs per al 
finançament de les activitats de l'IRTA 2021-2024 - Medi 

2021/X020203/3309
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Ambient

15 Aprovació inicial del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs, 
entre PK 0+000 i 0+340 - Xarxa Viària

2021/K010401 /4896

16 Aprovació inicial del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes - 
Xarxa Viària

2021/K010401 /5794

17 Aprovació definitiva del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb 
nou pont sobre el Manol - Xarxa Viària

2020/K010400/8148

JUNTA DE PORTAVEUS

18 Moció del grup de la CUP per a la sobirania energètica i 
d'adhesió a l'Associació de municipis i entitats per 
l'energia pública (AMEP) 

2021/A040100/5843

19 Moció del grup del PSC per avaluar l'oportunitat d'obrir 
línies d'ajut als Ajuntaments per consolidar i actualitzar 
l'inventari de camins rurals de les comarques gironines

2021/A040100/6087

20 Mocions d'urgència

21 Renúncia al càrrec de diputada de la senyora Anna 
Barnadas López

2021/A010101/5935

22 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El senyor President, Miquel Noguer, dona la benvinguda als assistents i manifesta que
s’inicia la sessió del plenari de la Diputació del mes de juny amb el primer punt de
l’ordre del dia. 

1. Lectura  i  aprovació,  si  escau,  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió
ordinària anterior que va tenir lloc el dia 18 de maig de 2021

La  corporació  APROVA per  unanimitat  l’esborrany  de  l’acta  de  la  sessió  ordinària
anterior que va tenir lloc el dia 18 de maig de 2021, prèviament tramesa als senyors
diputats i a les senyores diputades.

2. Decrets corresponents al mes anterior

S’informa dels  decrets corresponents al  mes de maig de 2021,  numerats del núm.
1331 al núm. 1718.

Tot  seguit,  el  senyor President  comenta si  hi  ha alguna qüestió? Doncs se’n dona
compte.
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, jo, president.
El senyor President, respon: Digui. Senyora Pèlach, endavant.
La diputada senyora Laia Pèlach,  pren la  paraula i  diu:  Moltes gràcies.  Bon dia a
tothom. És en relació al decret número 2021/1497, que és un préstec temporal d’un llit
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de campanya al  Museo del  Ejército  de Toledo.  Llavors nosaltres el  que volíem és
mostrar  la  nostra  disconformitat  amb  aquesta  cessió.  Entenem  que  amb  aquest
préstec es valida l’opció de l’Ejército, que és un museu que es coneix per promoure un
discurs,  evidentment,  bèl·lic,  però  també  d’exaltació  de  l’exèrcit  espanyol,  amb
exposicions com la que tenen actualment com a exposició temporal, que no és ni més
ni menys que una commemoració dels 100 anys de La Legión española. I a nosaltres
ens sembla una cosa molt poc commemorable.
El senyor President, comenta: Em diu el 1497, senyora Pèlach?
La  senyora  Pèlach,  respon:  Decret  número  2021/1497.  Sí,  em  penso  que  sí.
L’expedient és el...
El  senyor  President,  diu: «  [...]  aprovar  el  sistema  de  tramitació  simplificada  de
pagaments menors», em surt a mi.
La diputada senyora  Pèlach,  respon:  Doncs...  o  jo  tinc el  número equivocat  o...  a
veure...
El senyor President, manifesta: No, no. És igual, és igual. Ja ho buscarem. Endavant,
perdoni.
La senyora Pèlach, manifesta: L’expedient és el 2021/4859. Bé, en tot cas, sí que volia
mostrar la nostra disconformitat per aquesta cessió d’aquest llit. Creiem que no s’ha de
col·laborar amb museus com aquest. Entenc que la institució de la Diputació de Girona
el que ha de fer és promoure valors com la pau i la solidaritat. Per tant, en casos com
peticions d’aquest tipus seria tan fàcil com respondre dient això, que aquesta institució
promou els valors la pau i la solidaritat. I, per tant, no volem contribuir a la promoció de
l’exèrcit ni a un museu contrari als valors de la pau. Per tant, evitar aquest tipus [...].
Moltes gràcies.
El senyor President, pren la paraula i respon: Gràcies. A veure, això s’emmarca en una
col·laboració entre museus, que no vol ni donar dret ni peu a l’exaltació de res per part
nostra, almenys. També s’emmarca dintre de l’any Galdós i cal entendre que és un
tema d’un llit, em sembla, de l’exèrcit francès. Escolti, el que s’emmarca entre museus
és una qüestió entre museus en la qual aquesta diputació, des que jo conec, no s’hi ha
negat mai en qualsevol tema d’aquests. No és que nosaltres estiguem a favor de res ni
que nosaltres vulguem exaltar res perquè jo la veritat és que no en tenia ni idea d’això
que aniria als 100 anys de La Legió, i tot això. La veritat és que això és una cessió
entre museus, que t’ho porten a la signatura, ho signes, perquè entre museus... però
no per commemorar res ni perquè això serveixi que nosaltres exaltem res. En tot cas,
amb segons què ens hi trobaria, segurament.
La diputada senyora Pèlach, manifesta: Doncs potser seria el moment de repensar
aquest tipus de cessions o, en tot cas, donar les instruccions als museus oportuns en
relació  a què potser  no és necessari  fer  aquest  tipus de cessions a museus com
aquest, de l’ejército español.
El senyor President, respon: D’acord, queda dit. Gràcies

3. Ratificació  del  decret  núm.  2021/1702  de  28-5-2021,  d'aprovació  de  la
modificació parcial de les bases per despeses de funcionament i personal
del sector cultural durant la COVID 19. 2021/X020100/3016

Es proposa al Ple la ratificació del decret núm. 2021/1702 de 28 de maig de 2021,
d’aprovació de la modificació parcial  de les bases per despeses de funcionament i
personal del sector cultural durant la COVID 19, del contingut literal següent:
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“El  Ple  de la  Diputació  de Girona,  en sessió de 23 de març de 2021,  va acordar
l’aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  extraordinàries  de  la
Diputació de Girona per a les despeses de funcionament i personal de les petites i
mitjanes empreses i  dels  autònoms del  sector  cultural  de les comarques gironines
durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (2021/3016).
Vist la possibilitat que es puguin presentar a la línia de subvencions persones físiques
o jurídiques que ja han obtingut  també suport  de la Diputació de Girona en altres
serveis que no són el Servei de Cooperació Cultural, Comunicació Cultural i INSPAI,
es proposa l’esmena parcial de les bases i excloure les persones físiques o jurídiques
que hagin obtingut subvenció de qualsevol servei de la Diputació de Girona durant
l’any 2020 com a possibles beneficiaris de la línia de subvencions.
És per això que en el punt quart, on diu:
“[...] 
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
petites i  mitjanes empreses i  els autònoms del sector cultural,  amb seu social  a la
demarcació de Girona, amb les característiques següents:
 que tinguin fins a 12 treballadors en nòmina
 que tinguin una facturació anual màxima de 500.000 €
 que tingui un dels codis d’activitat següents:

- 581_ Edició de llibres, periòdics i altres activitats d’edició
- 591_Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió
- 592_Activitats d’enregistrament de so i edició musical
- 900_Activitats de creació, artístiques i d’espectacles
- 910_Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals

No  poden  optar  a  aquestes  subvencions  les  persones  físiques  o  jurídiques  que,
complint els requisits detallats a l’apartat anterior, hagin obtingut subvenció del Servei
de Cooperació Cultural, del Servei de Comunicació Cultural i/o d’INSPAI durant l’any
2020.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les persones 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.  D’acord  amb  el  caràcter
excepcional  de  les  bases,  no  s’aplicarà  l’article  13.2.d)  de  la  Llei  General  de
Subvencions.
[...].”
Ha de dir:
“[...] 
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
petites i  mitjanes empreses i  els autònoms del sector cultural,  amb seu social  a la
demarcació de Girona, amb les característiques següents:
 que tinguin fins a 12 treballadors en nòmina
 que tinguin una facturació anual màxima de 500.000 €
 que tingui un dels codis d’activitat següents:

- 581_ Edició de llibres, periòdics i altres activitats d’edició
- 591_Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió
- 592_Activitats d’enregistrament de so i edició musical
- 900_Activitats de creació, artístiques i d’espectacles
- 910_Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
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No  poden  optar  a  aquestes  subvencions  les  persones  físiques  o  jurídiques  que,
complint  els  requisits  detallats  a  l’apartat  anterior,  hagin  obtingut  subvenció  de
qualsevol servei de la Diputació de Girona durant l’any 2020.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les persones 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.  D’acord  amb  el  caràcter
excepcional  de  les  bases,  no  s’aplicarà  l’article  13.2.d)  de  la  Llei  General  de
Subvencions.
[...].”
D’acord amb  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, les bases s'han de sotmetre a
informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s'han de publicar en el
Butlletí Oficial de la província i en el tauler d'anuncis de la corporació. Una referència
d'aquest anunci s'ha de inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vist que 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.
D’acord  amb  aquests  antecedents,  vist  l’informe  del  centre  gestor  i  en  ús  de  les
atribucions que la vigent legislació de Règim Local atribueix a la presidència (article 34
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 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, 
RESOLC:
Primer. Modificar parcialment el punt quart de les bases reguladores de subvencions
extraordinàries  de  la  Diputació  de  Girona  per  a  les  despeses  de  funcionament  i
personal de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms del sector cultural de les
comarques gironines durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
de manera que on ara consta :
“[...]
4.Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
petites i  mitjanes empreses i  els autònoms del sector cultural,  amb seu social  a la
demarcació de Girona, amb les característiques següents:
 que tinguin fins a 12 treballadors en nòmina
 que tinguin una facturació anual màxima de 500.000 €
 que tingui un dels codis d’activitat següents:

- 581_ Edició de llibres, periòdics i altres activitats d’edició
- 591_Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió
- 592_Activitats d’enregistrament de so i edició musical
- 900_Activitats de creació, artístiques i d’espectacles
- 910_Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals

No  poden  optar  a  aquestes  subvencions  les  persones  físiques  o  jurídiques  que,
complint els requisits detallats a l’apartat anterior, hagin obtingut subvenció del Servei
de Cooperació Cultural, del Servei de Comunicació Cultural i/o d’INSPAI durant l’any
2020.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les persones 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.  D’acord  amb  el  caràcter
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excepcional  de  les  bases,  no  s’aplicarà  l’article  13.2.d)  de  la  Llei  General  de
Subvencions.
 [...].”, ha de dir:
“[...]
4.Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
petites i  mitjanes empreses i  els autònoms del sector cultural,  amb seu social  a la
demarcació de Girona, amb les característiques següents:
 que tinguin fins a 12 treballadors en nòmina
 que tinguin una facturació anual màxima de 500.000 €
 que tingui un dels codis d’activitat següents:

- 581_ Edició de llibres, periòdics i altres activitats d’edició
- 591_Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió
- 592_Activitats d’enregistrament de so i edició musical
- 900_Activitats de creació, artístiques i d’espectacles
- 910_Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals

No  poden  optar  a  aquestes  subvencions  les  persones  físiques  o  jurídiques  que,
complint  els  requisits  detallats  a  l’apartat  anterior,  hagin  obtingut  subvenció  de
qualsevol servei de la Diputació de Girona durant l’any 2020.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les persones 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.  D’acord  amb  el  caràcter
excepcional  de  les  bases,  no  s’aplicarà  l’article  13.2.d)  de  la  Llei  General  de
Subvencions.
 [...].”
Segon. Donar compte d’aquesta resolució a la primera sessió del Ple de la corporació.
Tercer. Continuar amb el procediment de publicació íntegra de les bases al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG).”

El senyor President comenta que passaríem al punt 3r, que és la ratificació d’un decret
de modificació parcial de les bases per despesa de funcionament i personal del sector
cultural, que és aquest tema dels ajuts per a les empreses culturals que vàrem aprovar
de la covid, que sí que vàrem dir que les empreses culturals que ja havien tingut ajut
per un altre costat evidentment no podien formar part d’aquest expedient. Això s’havia
de rectificar i en comptes de portar-ho al ple, perquè es pogués publicar més aviat, ho
vàrem aprovar per decret esperant la seva ratificació en aquesta sessió plenària. Hi
estan d’acord? Sí? Per tant, senyor secretari, quedaria ratificat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

4. Informació de la Presidència

Assistència telemàtica o presencial als actes representatius:
- A Sarajevo, al lliurament ordinadors escolars i visita a l’Associació de Mares de 

Srebrenica. 
- Al Xaloc, a la inauguració de les plaques fotovoltaiques de la seva seu.
- A Figueres, a la presentació de les obres de remodelació del Museu de 

l’Empordà. 
- A Palol de Revardit, a l’acte de 40 anys pujant a la mina i Cariàtides.
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- A Girona, a la gravació de la presentació de la Campanya de Turisme 
VIUELDOBLE, del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

- A Girona, a l’acte commemoratiu del 15è aniversari de l’Auditori-Palau de 
Congressos. 

- A Lladó, a la inauguració del Teatre del Sindicat. 
- A Girona, al Lliurament de les Medalles de l’Esport 2021.
- A Cassà de la Selva, a la Fira del Tap i del Suro 2021.

Visites telemàtiques o presencials:
- Amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín.
- Amb els alcaldes i les alcaldesses de: Peralada, Ogassa, Ullastret, Hostalric, 

Albons i Siurana.
- Amb la Directora General de Patrimoni Cultural, Sra. Elsa Ibar.
- Visites a territori: Al Centre d’acollida d’animals abandonats del Ripollès, a 

Gombrèn, a les instal·lacions de l’empresa Coll-Verd i de Mas Marcè i a Albons,
- Entitats i particulars: 38.

Reunions de treball telemàtiques o presencials: 
- Juntes de Govern.
- Junta de Govern i Ple del Consorci d’Aigües de la Costa Brava. 
- Taula de Treball Covid-19 de la Diputació de Girona.
- Junta de Portaveus. 
- Reunions setmanals del Gabinet Territorial de Coordinació d’Emergències 

COVID-19.
- Reunions amb el conseller d’Educació, les presidències de les Diputacions 

catalanes i les entitats municipalistes. 
- Comitè Executiu de la Fundació Auditori-Palau de Congressos.
- Consell d’Administració i Junta General d’Accionistes del Patronat de Turisme 

de la Diputació de Girona.
- Patronat de la Fundació Josep Pla.
- Mitjans de comunicació: Entrevista al programa Via Lliure de Rac1. 
- Roda de premsa de presentació del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or, 

de presentació del l’11è IUPHE European Conference on Health Promotion.

Tot seguit, el senyor President manifesta que expressem, en nom de tota la corporació,
el nostre condol més sentit  als familiars de les víctimes de violència de gènere de
Porqueres, entre altres, i als familiars de les víctimes de violència vicària ocorregudes
recentment. 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 5/2021 del
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021 - Comptabilitat i
Pressupostos. 2021/F010401/5795

“Diversos centres gestors han presentat les sol·licituds següents de modificació del
pressupost  mitjançant  crèdit  extraordinari  per  atendre  despeses  que  no  poden
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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 - TRLRHL):

Centre gestor Descripció de la despesa Import

Gabinet de 
Presidència

Subvenció  nominativa  a l’  Aj.  de Figueres,  per  a la millora de l’accessibilitat,  la
modernització i l’ espai expositiu del Museu de l’Empordà

200.000,00

Subvenció  nominativa  a  l’  Aj.  de  Torroella  de  Montgrí,  per  a  la  millora  de  la
sostenibilitat de destins turístics madurs i conscienciats en sostenibilitat i del qual es
subvencionaria  la  línia  1 que consisteix  en  la millora  del  paisatge urbà amb la
redacció del projecte de la línia estratègica que  ha de seguir la millora urbana de
l’Estartit  i la redacció i execució del projecte de millora del parc de la Pineda de
l’Estartit 

75.000,00

Gabinet de 
Presidència

Concessió d’una subvenció a la Fundació Girona Regió del  Coneixement  per  al
projecte Girona Regió del Coneixement amb l’objectiu d’assolir i enfortir el treball en
xarxa entre les administracions territorials, la Universitat de Girona i els centres de
recerca i el teixit empresarial, i també amb la ciutadania en general. 

200.000,00

Gabinet de 
Presidència

Concessió d’una subvenció directa per a la compensació de CO2 a Ajuntaments
per  amb destí  a Escoles d’Alta  Complexitat.  Es convidarà  els  ajuntaments  amb
Escoles  d’Alta  Complexitat  de  la  demarcació  perquè  presentin  un  projecte  de
compensació de CO2, que tingui com a eix central la plantació d’arbres. 

25.000,00

Per tal de promoure els ODS entre l’alumnat de secundària, es vol subvencionar
una  ONG  perquè  formi  voluntaris  entre  alumnes  de  1r  a  4t  d’ESO  per  a
l’organització  i  dinamització  d’actes  que  contribueixin  de  forma  positiva  en  la
consecució dels ODS. 

10.000,00

Gabinet de 
Presidència

Per poder atendre inversions a entitats àmbit educatiu:
-  l’Institut  d’Estudis  Catalans  10.000,00;  l’Associació  Amics  de  la  Bressola
40.000,00 €, entre d’altres compromeses per a entitats sense ànim de lucre per
import de 5.000,00 €.

55.000,00

Medi Ambient

En el  pressupost  de la Diputació de Girona d’enguany hi consta una subvenció
nominativa  a  favor  de  la  Fundació  Mas  Badia  -  Projectes  agroalimentaris
(500/4190/48100). Atès que la Fundació Mas Badia ha estat absorbida per IRTA, el
qual  és  un  organisme  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  cal  tramitar  un  crèdit
extraordinari per a la nova entitat beneficiària

10.000,00

Servei de 
Programes 
Europeus

Estudis i treballs tècnics en relació a la coordinació del conjunt de projectes PECT
2a convocatòria

11.853,12

Servei 
d’Esports

Subvenció nominativa al Club Tennis d’Aro per a l’organització del Torneig femení
de tennis ITF 25000$.

10.000,00

Subvenció nominativa a l’Associació Play and Train per a l’activitat regular d’esport
adaptat.

10.000,00

Subvenció nominativa al Club BTT Fornells de la Selva per a l’equip de competició
UCI MTB

7.500,00

Subvenció nominativa a Club Ciclista Baix Ter per a l’equip de ciclisme femení Sub-
23 Catema.

15.000,00

Patrimoni

Degut a l’absorció del SAT de XALOC la Diputació ha d’assumir els seus drets i
obligacions. Els tècnics i personal del SAT que presten servei als ajuntaments del
Ripollès  ocupen  part  dels  espais  de  la  seu  del  Consell  Comarcal.  Aquest  ha
plantejat la signatura d’un conveni per regular la cessió d’ús d’aquests espais i el
seu  mobiliari  així  com  el  dels  espais  comuns,  el  seu  manteniment  i  els
subministraments.  El  Conselll  Comarcal  xifra  el  cost  de  la  compensació  per  la
cessió  d’espais  en  19.950,00  €  anuals  i  la  durada  del  conveni  en  dos  anys,
renovables per dos anys més.

19.950,00

649.303,12

Per atendre aquestes sol·licituds,  s’ha iniciat  l’expedient  de crèdit  extraordinari  DG
3CE 5/2021 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany.

D’acord  amb l’article  36.1  del  Reial  decret  500/1990,  el  crèdit  extraordinari  es  pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament
recaptats  sobre  els  totals  previstos  en  algun  concepte  del  pressupost  corrent  i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.
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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 crèdit extraordinari DG 3CE 5/2021 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall
següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI
APLICACIÓ

PROJECTE DESCRIPCIÓ IMPORT
Org. Prog. Eco.
100 3200 7620

0
Ajuts a ajuntaments per inversions en ODS

25.000,00

100 3260 4810
1

Ajuts a entitats no lucratives àmbit ODS
10.000,00

100 3260 7810
0

Ajuts a ent. no lucratives per inversió en 
àmbit educatiu

55.000,00

100 4620 4810
0

Ajuts per a proj. innovació, recerca, 
coneixement i desenv.

200.000,00

100 9420 7621
1

A l'Aj. Figueres, millora accessibilitat 
Museu de l'Empordà

200.000,00

100 9420 7621
2

A l'Aj. de Torroella de Montgrí, millora del 
paisatge urbà

75.000,00

234 9330 2090
0

Cessió d’ús d’espais del Consell Comarcal 
del Ripollès

19.950,00

320 3410 4814
3

A Club Tennis d'Aro - Torneig femení de 
tennis ITF 25000$

10.000,00

320 3410 4814
4

A Associació Play and Train - Activ.regular 
d’esport adaptat

10.000,00

320 3410 4814
5

A Club BTT Fornells de la Selva - Equip 
competició UCI MTB

7.500,00

320 3410 4814
6

A Club Ciclista Baix Ter, equip femení 
Sub-23 Caterna

15.000,00

500 4630 4539
2

A IRTA per projectes agricultura sost. a 
Mas Badia

10.000,00

520 4621 2270
6

2021/3/UE/
4

Estudis i treballs tècnics projectes PECT 
2a conv.

11.853,12

TOTAL 649.303,12

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Eco.
200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 384.803,12

TOTAL 384.803,12

FINANÇAMENT MITJANÇANT MAJORS INGRESSOS
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Eco.

100 38900 Reintegraments de Patronat de Turisme Costa Brava Girona 75.000,00
TOTAL 75.000,00
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FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Prog Eco.
100 9420 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió Gabinet de Presidència 55.000,00
100 9420 76205 A l'Aj. de Fortià, per actuacions casa Reina Sibil·la 100.000,00
320 3410 45391 A UdG, per Campionats de Catalunya Universitaris 7.500,00

320 3410 48134
A Club Gimnàstica Rítmica Figueres - Inter. Figueres 
Cup

7.000,00

320 3410 48137
A la Fundació Privada Tommy Robredo - 
Act.esp.discapacitats

10.000,00

500 4190 48100 A Fundació Mas Badia – Projectes agroalimentaris 10.000,00
TOTAL 189.500,00

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.

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  de  les  comissions
informatives.  En  aquest  cas,  la  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i
Cooperació  Local.  El  punt  5è  de  l’ordre  del  dia,  i  1r  d’aquesta  comissió,  seria
l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari de la Diputació de Girona del
pressupost de la Diputació de l’exercici 2021. Té la paraula la vicepresidenta senyora
M. Àngels Planas.
La vicepresidenta i diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria
Àngels Planas, pren la paraula i manifesta: Bon dia a tothom. Gràcies, president. Avui
aprovem un expedient.  En aquest  cas,  de crèdit  extraordinari  de  diversos  centres
gestors  que  han  presentat  una  sol·licitud  de  modificació  del  pressupost.  No  ho
detallaré perquè ja ho vaig fer molt detalladament a la Comissió Informativa. Tenim el
Centre  de  Presidència,  en  el  qual  hi  ha  unes  subvencions  per  a  l’Ajuntament  de
Figueres  per  a  l’accessibilitat  i  la  modernització  de l’espai  expositiu  del  Museu de
l’Empordà; l’Ajuntament de Torroella, per a la línia 1, que consisteix en la millora del
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paisatge urbà; la Fundació Girona, Regió del Coneixement, per assolir el treball de
xarxa entre les administracions territorials,  la Universitat  de Girona i els centres de
recerca. També tenim, entre d’altres... Pel que fa als PECT, en aquest cas són estudis i
treballs per a la coordinació conjunta dels projectes del PECT on els serveis d’esports,
subvencions del Club Tennis d’Aro, per al torneig femení de tennis; l’Associació  Play
and Train, per regular  l’esport;  o el  club BTT, per a l’equip de competició;  el  Club
Ciclista Baix Ter, amb el ciclisme femení. Un altre és el Consell Comarcal del Ripollès,
un conveni per regular  la cessió de l’ús de l’espai.  En total  són 649.303,12 € i  es
finançarà amb romanents de tresoreria per valor de 384.803,12 € mitjançant majors
ingressos. Són reintegraments del Patronat de Turisme de la Costa Brava, 75.000 €. I
donem de baixa crèdits d’aplicacions que per diferents qüestions no és necessari que
hi hagi en aquesta partida, per valor de 189.500 €. Moltíssimes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Planas. Alguna consideració per part
de vostès?
El diputat senyor Juli Fernández, diu: Sí.
La diputada senyora Laia Pèlach, diu: I nosaltres, president, també.
El senyor President, manifesta: Sí? Doncs, senyora Pèlach, si li  sembla comencem
amb vostè.
La  diputada  senyora  Laia  Pèlach,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Moltes  gràcies.
Bàsicament per manifestar el nostre vot contrari. Intervinc tant pel punt 5 com pel 6,
que són també de crèdits  extraordinaris.  Bàsicament perquè una vegada més ens
porten un batibull de coses diverses. Hi ha subvencions que són nominatives, d’altres
que són de concurrència pública i que es proposen ampliar-les. En alguns casos les
podem entendre, però en d’altres no les entenem en cap cas. Algunes, fins i tot, són
augments  d’unes  subvencions  que  ja  estava  prevista  una  quantitat  bastant
considerable  i  el  que  fem  és  augmentar-ne  més;  d’altres  són  nominatives  quan
nosaltres  entenem  que  s’haurien  hagut  de  vehicular  a  través  de  les  línies  de
concurrència pública que ja tenim a la Diputació. Per tant,  moltes també venen de
Gabinet de Presidència i suposen un augment d’unes partides que, de fet, el Gabinet
de Presidència té per fer subvencions directes, que ja estan previstes en el pressupost
inicialment i això suposa un increment d’aquestes partides. Per tant, nosaltres votarem
en contra, tant en aquest punt 5 com en el 6, per tots aquests motius. Moltes gràcies.
El senyor President, respon: Bé, gràcies, senyora Pèlach. En tot cas, és el discurs que
vostè sempre fa i jo li contesto sempre el mateix, que em sembla que ja el tenim clar i
ara seria reiteratiu. Només dir-li que el Gabinet de Presidència... és evident que, com
veu,  es  treuen  d’altres  lloc  que  el  Gabinet  de  Presidència  havia  donat.  Per  tant,
d’aquests 200.000 €, fixi’s bé que 155 es treuen, precisament, d’aquestes subvencions
de  Presidència.  Per  tant,  és  un  canvi.  No  és  que  s’incrementin  les  partides  de
Presidència perquè no és aquesta la  voluntat.  Per  tant,  en tot  cas és així.  Ho dic
perquè no voldria fer entendre que aquí encobertament s’incrementen les partides de
Presidència. Això no és així. Aquesta és la realitat. Gràcies. Senyor Fernández.
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta:Moltes gràcies, president. Bé, el
nostre grup va reclamar una sèrie d’informacions que ens han fet arribar en relació a
aquestes modificacions. Faré també un intervenció conjunta del punt número 5 i 6.
Nosaltres farem un vot positiu en tots dos. En primer lloc, el primer, el punt número 5,
perquè la informació que ens han donat complementària ja satisfà, podríem dir, els
dubtes que teníem. I  el  punt  número 6,  sí  que és veritat  que hi  ha molta varietat
d’actuacions  que  es  fan,  però  veig  que  el  gruix  més  important  és  complementar
algunes  línies  de  subvencions  que  havien  quedat,  bàsicament,  esgotades  per  la
demanda que hi ha. Per tant, el nostre grup sempre va deixar molt clar que en aquest
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període 2021-2022, i segurament 2023, caldria estar molt amatents a tota la línia de
subvencions  que  s’anaven  produint  perquè  segurament  caldria  anar-les
complementant per la situació econòmica i social de tot el que és la [...] serà la que és
motivada per la prepandèmia. Per tant, nosaltres per aquest motiu en el punt número 6
també  donarem  el  nostre  suport,  malgrat  que  és  una  modificació  bastant  més
transversal, que afecta moltes més àrees, però entenem que és aquesta proposta del
vot positiu.
El senyor President, pren la paraula i respon: Gràcies, senyor Fernández. És evident
que és així  donat  que d’aquesta manera les diferents àrees,  a la  resolució de les
diferents convocatòries,  els  diputats  i  les  diputades el  que han demanat  és  poder
incrementar per tal de en alguns casos arribar a tothom i en alguns casos arribar al
màxim nombre d’ajuntaments possible, que penso que aquest és l’objectiu que hem de
tenir  i  que vostè mateix  havia  dit  i  que havien demanat.  Per  tant,  això  és el  que
intentem fer.  No sé si podrem fer-ho sempre, però mentre sigui possible fer-ho per
saldo de romanents,  ho farem sempre que sigui possible.  D’acord,  gràcies,  doncs.
Entenc que no hi ha cap més paraula. Per tant, el punt 5è, excepte el vot contrari de la
senyora Pèlach, la resta de vots són tots a favor. 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  de  del  Grup  Polític  Grup  Candidatura  Unitat  Popular.  No  s'han  produït
abstencions. 

6. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 5/2021 del
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021 - Comptabilitat i
Pressupostos. 2021/F010402/5797

“Diversos  centres  gestors  han  presentat  sol·licituds  de  modificació  del  pressupost
mitjançant suplement de crèdit per atendre despeses que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent i per a les quals el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte
d’ampliació  (article  177  del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL):

Centre gestor Descripció de la despesa Import

Organització i 
RR.HH. 
Corporatius

Suport  a   la  Diputació  mitjançant  eines  i  quadres  de  comandament  que  aportin
informació  detallada i  concreta  sobre el  desenvolupament  del  treball  als  diferents
Serveis de la Diputació.

169.400,00

Organització i 
Recursos 
Humans 
Corporatius

Fer front a la contractació de 3 tècnics A2 per la coordinació dels projectes en el marc
de la convocatòria de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del
PO FEDER Catalunya 2014-2020 del Servei de Programes Europeus.

79.020,83

Assistència i 
Cooperació als
Municipis

Ampliar de la convocatòria per a inversions en cementiris. 150.000,00

Assistència i 
Cooperació als
Municipis

Ampliar la convocatòria de subvencions per nevades d’aquest any 2021. 93.500,00

Cooperació 
Cultural

Augmentar la consignació de l'aplicació nominativa destinada al Programa.Cat, pel
foment de les arts escèniques i cultura del territori.

40.000,00

Servei 
d’Esports

Augmentar  la  consignació  de  la  subvenció  nominativa  a   l’empresa  The  Seagull
Sportive, SL, per al Costa Brava Girona Bàsquet.

7.500,00
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Servei 
d’Esports

Incrementar la consignació de la subvenció nominativa a l’empresa Bikeshow Sport
Events,  SL  per  l’organització  de  l’esdeveniment  Sea  Otter  Europe  Costa  Brava
Girona, que se celebrarà del 24 al 26 de setembre d’aquest any 2021. 

50.000,00

Medi Ambient
Despesa autoritzada i disposada al Consorci de les Vies Verdes l’exercici 2018 i no
és possible incorporar-la com a romanent i es fa necessari  imputar-la a la partida
corresponent de l’exercici 2021.

22.701,26

Medi Ambient

 Pla de serveis d’assistència tècnica als ajuntaments per al foment de l’eficiència
energètica i energies renovables en edificis i equipaments municipals. El nombre
d’ajuntaments interessats a posar en marxa comunitats energètiques de forma
immediata fan oportú obrir una nova convocatòria aquest any 2021.

 Per atendre totes les sol·licituds convocatòria de subvencions de 2021 del Parc
Natural del Montseny.

379.214,87

Medi Ambient

 Estudis  i  treballs  tècnics  suport  a  la  transició  energètica  comarques  Baix
Empordà, Gironès i Ripollès (15.000 cadascuna)

 Estudis i treballs tècnics avaluació de les millors ubicacions per a aerogeneradors
a l'Alt Empordà, i anàlisis específics de les propostes que reben els ajuntaments
per assistir-los en la resposta a les consultes rebudes per part de l'administració
competent per autoritzar-les (65.000€)

 Redacció avantprojecte amb el Consell Comarcal Pla de l'Estany per instal·lació
fotovoltaica en terrenys de l'abocador comarcal (8.000€)

118.000,00

Presidència

Per  poder  atendre  diferents  peticions  de  subvencions  que  han  tingut  entrada  al
Registre General a entitats d’àmbit social:
-Germanetes dels Pobres 10.000,00 €; Col·legi de Periodistes 15.000,00 €; Assoc.
Roses  Contra el Càncer 2.000,00 entre d’altres compromeses i pendents per import
de 18.000,00.

45.000,00

Servei 
d’Enginyeria-
Protecció Civil

Contractació externa de les direccions d’obra i de seguretat i salut per al Consorci de
les Vies Verdes.

275.000,00

Patrimoni i 
Expropiacions

 Actualització anual dels arrendaments contractats per Diputació, segons evolució
de l’IPC català (actualment entorn el 2%). 

 Subrogació de l’arrendament d’una plaça d’aparcament a Ripoll contractada pel
XALOC. Pròrroga no prevista dels arrendaments del C. Ciutadans, 11, degut a
l’allargament de les obres de condicionament de les oficines de Jaume, I, 37.

 Nova  contractació  rènting  de  vehicle  per  al  SAT  del  Ripollès  a  proposta  de
Secretaria, basada en els acords marc de l’ACM, prevista per al segon semestre
de 2021.

 Increment  de les primes d’assegurança disposat  a llei  de Pressupostos per a
2021.

 Modificació contracte d’assegurança flota de vehicles per increment dels vehicles
propietat de Diputació i dels seus organismes autònoms.

 Nova contractació servei d’assistència en gestió patrimonial del grup Diputació de
Girona  durant  el  4t  trimestre  de  l’exercici,  unificant  els  diferents  contractes
vigents.

35.700,00

1.465.036,96

Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG
3SC 5/2021 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany.

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

Una  vegada  emès  l’informe  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:
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 5/2021 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall
següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Prog. Eco.

100 2310 48101
Ajuts a entitats no lucratives àmbit social 
Presidència

45.000,00

220 9420 46203
Ajuts a ajuntaments despeses corrents per 
nevades i glaçades

30.000,00

220 9420 76203
Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i 
glaçades

63.500,00

220 9420 76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 150.000,00

222 9200 22706
Estudis i treballs tècnics Enginyeria - Protecció 
Civil

275.000,00

234 9330 20200
Arrendaments d'edificis i altres construc. Patrimoni
i Expr.

18.000,00

234 9330 20400 Rènting de vehicles Patrimoni i Expropiacions 2.000,00
234 9330 22400 Primes d'assegurances Patrimoni i Expropiacions 8.200,00
234 9330 22706 Estudis i treballs tècnics Patrimoni i Expropiacions 7.500,00

240 9200 22706
Estudis i treballs tècnics Organització i Recursos 
Humans

169.400,00

300 3330 45390
A l'Oficina Suport Iniciativa Cultural - 
Programa .Cat

40.000,00

320 3410 47001
A Bikeshow Sport Events SL - Sea Otter Europe 
C. Brava Bike

50.000,00

320 3410 47008
A The Seagull Sportive SL - Costa Brava Girona 
Basquet

7.500,00

500 1700 22706 Estudis i treballs tècnics Medi Ambient 118.000,00

500 1700 46205
Ajuts a ajuntaments per desp. corrent Pla a l'acció 
- PALS

36.000,00

500 1700 76202
Ajuts a ajuntaments per inversió programa Pla a 
l'acció-PALS

324.000,00

500 1700 77000
Programa projectes Parc Nat. Montseny per 
inversió

4.338,07

500 1700 78100
Ajuts ent. no lucratives per inversió Parc Nat. 
Monseny

14.876,80

500 4590 46711
Al Consorci Vies Verdes - Aportació extraord. 
desp. corrents

22.701,26

520 9200 13100
Remuneracions personal laboral temporal 
S.Programes Europeus

23.082,89

520 9200 13102
Altres remuneracions p. laboral temporal S. Prog. 
Europeus

36.518,18

520 9200 16000
Quotes patronals a la Seguretat Social S. 
Programes Europeus

19.419,76

TOTAL 1.465.036,96

FINANÇAMENT MITJANÇANT MAJORS INGRESSOS
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Eco.

100 38900
Reintegraments de Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona

50.000,00

TOTAL 50.000,00

15

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



FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Eco.

200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals
1.339.835,7

0

TOTAL
1.339.835,7

0

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Prog Eco.
100 9420 76200 Ajuts  a  ajuntaments  per  inversió  Gabinet  de

Presidència
45.000,00

320 3410 45391 A UdG, per Campionats de Catalunya Universitats 7.500,00
500 1700 46212 A  Aj.de  Sant  Feliu  Buixalleu  –  prevenció  incendis

Montsoriu
7.842,00

500 1700 46500 Ajuts a consells comarcals franges prevenció incendis 4.859,26
500 1700 46763 Al Consorci del Ripollès 10.000,00

TOTAL 75.201,26

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  al  punt  següent,  el  6è,  que  seria
l’aprovació inicial  de l’expedient  de suplement de crèdit  de la Diputació de Girona.
Senyora M. Àngels Planas.
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas,
intervé i  diu:  Moltes  gràcies,  president.  En  aquest  cas,  estem parlant  de  diverses
àrees, de diversos centres gestors que ha presentat una sol·licitud de modificació. En
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aquest  cas,  per  exemple,  Recursos Humans,  hi  ha uns estudis  de treballs  tècnics
d’organització. També hi ha per fer front a la contractació tres tècnics A2 per coordinar
projectes en aquest pas del PEC i del FEDER. Pel que fa a Cooperació, són ajuts a
ajuntaments  per  a  inversions  a  cementiris.  El  que  fem és  ampliar  aquesta  ajuda.
També, despeses per a les nevades, en aquest cas hi ha una part de despesa corrent i
l’altra, d’inversió. Pel que fa a Cooperació Cultural, és augmentar alguna assignació
nominativa destinada al Programa.cat. Pel que fa al servei d’esports, són augmentar
algunes subvencions nominatives que ja es tenien, però que hi ha un increment com
és el del Seagull Sportive o la Big Stone Sport, o la Sea Otter Europa. Pel que fa a
Medi Ambient, en aquest cas és una despesa autoritzada pel Consorci de Vies Verdes,
que no era possible incorporar-la i, per tant, s’incorpora aquest any. També tenim, per
exemple, a Medi Ambient,  important que cal establir  el Pla de serveis d’assistència
tècnica  als  ajuntaments.  És  el  Pla  a  l’Acció,  PALS.  A Presidència,  en aquest  cas,
també hi ha ajuts a entitats no lucratives d’àmbit social. A Patrimoni, actualització dels
arrendaments  i  noves  contractacions  de  rèntings  de  vehicles,  que  en  total  fan
1.465.36,96 €. Es financen, una part per reintegrament del Patronat de Turisme Costa
Brava,  50.000;  per  romanents  de  tresoreria,  1.339.835,70  €  i  la  resta,  aquests
75.201,26 és que es donen de baixa crèdits d’aportacions, partides que sabem que no
es gastaran en aquest exercici. Moltíssimes gràcies.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Planas. Alguna consideració? Com que han
fet les intervencions abans, entenc que no n’hi ha cap i hi ha els mateixos vots que
abans. 1 vot en contra i 26 vots a favor, quedaria aprovat d’aquesta manera?

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. 

7. Aprovació inicial  de l'expedient de crèdit  extraordinari  3CE 01/2021 del
pressupost del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona de l'exercici 2021 -
Comptabilitat i Pressupostos. 2021/F010401/5805

“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 14 de maig de 2021, el president del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona
ha ordenat la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 01/2021, per tal que el
Ple del Consorci proposi elevar al Ple de la Diputació de Girona la seva aprovació
inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local.

Està previst que el Ple del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, en la sessió que ha
de tenir lloc el dia 8 de juny de 2021, proposi l’aprovació inicial per part del Ple de la
Corporació  de  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  3CE  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 no existeix crèdit per atendre-les
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(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  crèdit  extraordinari  3CE  01/2021  del
pressupost de despeses del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona de l’exercici 2021,
segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
APLICACIÓ

PROJECTE DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Prog. Eco.

21 1610 76200 2015/4/AB/1
Conveni xarxa bàsica abastament CBN
Aj. Roses

911.484,43

TOTAL 911.484,43

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org. Eco.

21 87010
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament
afectat Abastament

911.484,43

TOTAL 911.484,43

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
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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.

SISÈ.  Condicionar  l’efectivitat  del  present  acord  a  l’aprovació  per  part  del  Ple  del
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona de proposar al Ple de la Diputació l’aprovació
inicial de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 01/2021 del pressupost de despeses
del consorci per a l’exercici 2021.”

El senyor President, manifesta que passaríem al punt 7è, que és aprovar inicialment
l’expedient de crèdit extraordinari del pressupost del Consorci d’Aigües de la Costa
Brava.
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, manifesta: Sí.
Moltes gràcies, president. Bé, en aquest cas el Ple del Consorci d’Aigües de la Costa
Brava, en la seva sessió del 8 de juny, proposava l’aprovació inicial per part del Ple de
la corporació de l’expedient  de crèdit  extraordinari.  Aquí  portem un conveni  per  la
xarxa bàsica d’abastament a l’Ajuntament de Roses. En aquest cas, són 911.484,43 € i
el finançarem mitjançant el romanent de tresoreria per la mateixa quantia.
El senyor President, diu: Gràcies. Alguna consideració?
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Sí, nosaltres. Moltes gràcies, president. Sí,
bàsicament, també intervindré tant per al punt 7 com al 8, que són casos similars.
Primer  agrair  les  respostes  que  ens  han  fet  arribar  per  les  explicacions  que  vam
demanar a la Comissió Informativa i que ens han fet arribar. Seguim sense entendre
massa el fet que com funciona aquest Consorci, que no s’hagin previst anteriorment
despeses tan elevades com aquestes, d’1 milió o de 8 milions d’euros, i que s’hagin de
passar  ara,  diguéssim,  com a  expedient  de  crèdit  extraordinari.  La  veritat  és  que
entenem que haurien de ser despeses que haurien de ser absolutament previsibles i,
per tant, haver estat previstes. Entenc que hi ha d’haver algun pla d’inversions o algun
document on consti la planificació de les diferents operacions de millora a realitzar per
part del Consorci de la Costa Brava de totes les instal·lacions, i ens sorprèn que calgui
fer aquesta operació amb un crèdit  extraordinari  i  no hagués estat ja inclosa en el
pressupost.  Ens  sorprèn  també l’elevat  romanent  de  tresoreria  de  què  disposa  el
Consorci de la Costa Brava. La veritat és que ens preguntem a què es deu, si és que
s’està facturant per sobre del cost i per això es va incrementant any rere any aquest
romanent. Ens agradaria també saber com es gestiona. I també tenim un dubte que és
en relació a una incorporació de 20 municipis nous, com es van incorporar tot just fa
uns anys, dos anys encara no em penso, aquests recursos acumulats al llarg dels
anys, si passen d’alguna manera a ser de tots. Per tant, bé, no acabem d’entendre
algunes coses. Llavors, en definitiva, tenim encara molts dubtes sobre aquest ens i el
seu funcionament,  i  en  aquest  cas concret  no entenem cooperacions que haurien
d’haver  estat  previstes  que  requereixin  aquesta  extraordinarietat.  Per  tot  això  ens
abstindrem. Moltes gràcies.
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Bé, moltes gràcies. Jo li faré una breu
explicació del funcionament. Aquest consorci neix, precisament, ara fa 50 anys, l’any
1971, amb la finalitat de sanejar la Costa Brava. No podíem tenir gent que volgués
anar a la platja i que el sanejament aboqués dintre la platja. Això era absolutament...
una cosa no era compatible amb l’altra. De fet, neix inclús aquest consorci abans de
néixer l’ACA, que aquest és dels primers consorcis: el primer consorci de Catalunya i
dels primers de l’Estat espanyol, precisament en sanejar. Això neix amb 27 municipis
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més la Diputació de Girona, que té una sèrie de coses, que és un més, però té la
Presidència, la Secretaria i la Intervenció. Al llarg del temps, que m’ha tocat viure més
a mi... A veure, al llarg d’aquests anys, a part de sanejar, el que sí que passa és que
després  apareix  l’ACA,  etc.,  comencen  a  fer  les  depuradores,  es  comencen  a
connectar municipis petits a aquestes depuradores més grans i, per tant, s’està donant
servei a pobles diferents que no estaven consorciats perquè van a una depuradora
que sí que està consorciada. Per tant, això no era una cosa il·legal, però sí que era
al·legal perquè tu has de prestar serveis als ens consorciats. Llavors, a part d’això, ve
la concessió d’aigües d’El Pasteral, es comença no només a sanejar, sinó a abastar
aigua perquè els increments d’abonats de persones que han de beure aigua neta a
l’estiu a aquests municipis, a molts se’ls incrementa per 10, per 20 o per més. Llavors,
aquí és el que passa, es posa un preu públic que l’aproven els mateixos ajuntaments i
que l’aprova després en darrera instància l’ACA en el qual és evidentment que després
és el que es factura a cada un dels abonats corresponents. El Consorci té dues potes:
l’abastament  i  el  sanejament.  També tenia  una sèrie  d’ajuntaments que,  a la  gran
sequera del 2007, si passava l’aigua per la tuberia d’aigua neta, aigua de boca en un
municipi que tenia sequedat, ens semblava que li havíem de donar, que havíem de ser
solidaris en aquest sentit. Tu no pots abastar un municipi de costa i pels que passa la
tuberia, que tenen sequera, aquests no tenen aigua i se’ls ha de poder donar.
Bé, com tot això al llarg dels anys ha passat així, al llarg d’aquests 50 anys, què hem
fet ara? El que vàrem fer, i això tot just fa menys d’un any que està, diguem, acabat. Sí
que és veritat que té raó vostè que fa uns dos anys es va començar, però s’ha acabat
tot  el  procés d’incorporació d’aquests 20 ajuntaments,  precisament,  al  consorci.  Jo
crec que així ho tenim més arrodonit, més acabat i més tancat tot. Més ben tancat tot.
El Consorci no té vocació, com sap vostè, d’estendre’s. Del que sí que té vocació és
de qui se li  dona servei  que hi  estigui  incorporat,  que sigui  un soci  de ple a dret.
Llavors, això es va començar, com diu vostè, fa un parell  d’anys, però això s’havia
d’aprovar a cada ajuntament, després cada ajuntament dels que estàvem al Consorci
antigament, la mateixa Diputació, i tot això ha comportat el que ha comportat, que és
gairebé un any o un any i mig de feina d’anar fent aquest procés. Aquest consorci,
aquest romanent que té el va arrossegant, però aquest romanent que té bàsicament és
un pla d’inversions a llarg termini, que s’ha d’anar executant i que s’ha d’executar en
els propers 10 o 11 anys, i amb dues potes. Una, el sanejament, que el compartim
amb l’ACA. Molta part de la inversió de les depuradores sap que l’ha de pagar l’ACA.
Si aquest consorci no tingués musculatura, aquests anys que han passat de la crisi a
partir de 2008 fins al 2015 o 2016, que l’ACA estava en una situació molt complicada,
sort en vàrem tenir de musculatura per poder anar pagant i posar-nos al dia del que
eren els que estan concessionats amb l’execució, amb la portada del dia a dia de la
depuració. I quant a abastament, és evident que quant a abastament, després sí que
hi ha un preu públic.
Bé, ara amb la senyora Barnadas ens hi haurem d’entendre més que mai en això, la
seva nova responsabilitat. El tema de sanejament l’haurem d’anar executant, aquest
pla  d’inversions,  de  manera  conjunta  amb  l’ACA,  que  l’ACA  fa  les  aportacions
necessàries en aquest sentit. Moltes d’aquestes inversions es posen com a inversions
per executar, però saben que hem de demanar el suplement de crèdit a l’ACA per
poder fer tot això, i el qual és ABASTEM, que si és amb alta, els ajuntaments també
poden  demanar-ho  a  l’ACA;  si  és  amb  baixa,  evidentment  és  responsabilitat  dels
ajuntaments i del Consorci. Aquí a l’ACA només és amb alta. Llavors aquests diners
serveixen per fer aquestes inversions. Aquí hi ha dues coses: una inversió que s’ha de
fer d’abastament a Roses, i també a l’altre apartat hi ha inversions d’abastament i de
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reposicions d’abastament que el  que es posa, també, és el  romanent de crèdit  de
l’exercici passat tancat per tenir, precisament, tot això en l’àmbit del que seria el pla
d’inversions. 
El Consorci té un pla d’inversions constant perquè les obres en sanejament i les obres
d’aigua no són obres barates. Són obres més aviat cares. Li puc posar un exemple, si
em permet, ara per exemple es va haver de recobrir tota una tuberia que hi havia al
passeig marítim de Llançà. Això es podia fer de dues maneres: aixecar tot el passeig
marítim, el qual comportava el que comportava, i posar-hi tot de tubs nous o buscar
una tècnica en la qual s’injectava com un plàstic o com una bossa a dintre dels tubs
vells,  en  el  qual  quan  s’assecaven  recobrien  totalment  el  tub  i  era  un  tub
extraordinàriament rígid. Fent dos forats al passeig marítim de Llançà hem tingut tota
aquesta  tuberia recoberta i  no hem hagut d’aixecar i  canviar-la per tot  el  que això
suposava.  Bé,  això  són  actuacions  no  barates,  actuacions  cares,  però  que  han
simplificat  moltíssim  aquestes  obres  d’inversió  per  a  aquests  municipis.
Tecnològicament aquest consorci també ha d’estar sempre al dia de les últimes coses
que  poden  sortir  per  tal  de  millorar  l’eficiència  tant  del  sanejament  com  de
l’abastament. Bé, amb 50 anys, si vostè valora els romanents amb 50 anys no són ni
mig milió d’euros l’any. Per tant, en tot cas la qüestió és la que és i aquest consorci
està bé que tingui musculatura, però musculatura per invertir tant en sanejament com
en abastament.  I  especialment  abastament,  que on hi  ha més necessitats  i  qui  té
menys cobertura de l’administració superior. És per això. El Consorci va invertint molts
diners d’acord amb l’ACA, també moltes vegades, i molts ajuntaments, precisament
per millorar el sanejament constantment i per millorar l’abastament constantment. 
Gràcies, senyora Pèlach. Entenc que no hi ha més paraules i, per tant, en aquest punt
hi ha 1 abstenció i els 26 vots a favor. Sí?

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.

8. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 3SC 01/2021 del
pressupost del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona de l'exercici 2021 -
Comptabilitat i Pressupostos. 2021/F010402/5807

“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 14 de maig de 2021, el president del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona
ha ordenat la incoació de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 01/2021, per tal que
el Ple del Consorci proposi elevar al Ple de la Diputació de Girona la seva aprovació
inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local.

Està previst que el Ple del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, en la sessió que ha
de tenir lloc el dia 8 de juny de 2021, proposi 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
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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 d’Aigües Costa Brava Girona de l’exercici  2021,
segons el detall següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
APLICACIÓ PROJECTE

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Prog Eco.
10 1610 35900 Altres despeses financeres 143.500,00

10 1610 48103
Quota  asociación  española  de
abastecimiento y saneamiento

2.578,00

10 1610 63900 2021/4/GA/3 Inversions  de  reposició
instal·lacions consorci

54.140,00

21 1610 62900 2015/4/AB/1 Inversions noves abastament 3.645.157,00
21 1610 63900 2015/4/AB/1 Inversions de reposició abastament 4.177.761,38

TOTAL 8.023.136,38

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org. Eco.

10
8700

0
Romanent de tresoreria per a despeses generals Gestió 
Administrativa

200.218,00

21
8701

0
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament 
afectat Abastament

7.822.918,38

TOTAL 8.023.136,38

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.
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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.

SISÈ.  Condicionar  l’efectivitat  del  present  acord  a  l’aprovació  per  part  del  Ple  del
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona de proposar al Ple de la Diputació l’aprovació
inicial de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 01/2021 del pressupost de despeses
del consorci per a l’exercici 2021.”

El senyor President manifesta que passaríem al següent punt, referent al suplement de
credit. Senyora M. Àngels Planas.
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas,
pren la paraula i  diu:  Sí.  És el  mateix cas que el punt anterior  al  ple del Consorci
d’Aigües de la Costa Brava també al mateix mes de juny. Proposava l’aprovació inicial
pel Ple de la corporació d’un expedient de suplement de crèdit. En aquest cas, era una
partida  per  despeses financeres,  una altra per  la  quota  de l’Associació  Espanyola
d’Abastament  i  Saneamiento,  per  les  inversions  de  reposició  d’instal·lacions  del
Consorci  i  inversions  de  noves  d’abastament  i  per  inversions  de  reposició
d’abastament, que fan aquest total de 8.023.136,38 € i que es finançarà mitjançant
romanent de tresoreria amb despeses generals de la gestió administrativa, 200.000 i
romanent de tresoreria amb finançament afectat per abastament,  la resta,  que són
aquests 7.822.918,38 €. Moltes gràcies, president.
El senyor President, diu: Gràcies, això és el que dèiem abans del romanents en aquest
sentit. Com que la senyora Pèlach ha fet la intervenció, entenc que ja ha expressat el
seu vot.  No hi ha cap més paraula demanada? No? Per tant,  entenc que amb els
mateixos vots que el punt anterior, 1 abstenció i 26 vots a favor, quedaria aprovada
aquesta modificació, senyor secretari, aquest suplement, vull dir.

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 la modificació de l'annex d'inversions del pressupost
de  la  Diputació  de  Girona  per  a  l'exercici  2021  i  de  modificació  del
finançament  de  transferències  de  capital  amb  recursos  propis  en  lloc
d'operacions  de  préstec  -  Comptabilitat  i  Pressupostos.
2021/F020900/5847

“El Ple de la Diputació de Girona,  en sessió extraordinària de 24 de novembre de
2020,  va  aprovar  inicialment  el  pressupost  general  de  la  Diputació  de  Girona  de
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l’exercici 2021, en el qual es va integrar l’annex d’inversions a realitzar en l’exercici
previst en l’article 168.1.d) 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. El finançament de
les inversions  següents recollides  en aquest  annex del  pressupost  es va preveure
mitjançant operacions de préstec a llarg termini, per un import de 3.638.400 €:

Òrgan
encarreg
at de la

seva
gestió

Projecte d’inversió Anys
Execució
exercici

2021

Finançament exercici 2021

Codi Descripció

Títol del
projecte o
memòria

descriptiva

Inici Fi
Recurso

s
corrents

Préstecs

Altres
subve

n-
cions

TOTAL
FINANÇA

-MENT

Xarxa 
Viària

2021/2/OV/
1

Obres en la 
xarxa viària 
2021

GIV-5041 Pont 
de Molins

2020 2021 800.000 473.000 327.000 800.000

Altres projectes 
en la xarxa 
viària

2021 2021 811.400 811.400 811.400

2021/2/OV/
2

Infraestructures 
de 
telecomunicacio
ns

Infraestructures 
de 
telecomunicacio
ns

2021 2021 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Subtotal 4.111.400 473.000 3.638.400 4.111.400

D’altra banda, el pressupost inicial de la Diputació de Girona per a l’exercici 2021 va
preveure també la concertació de noves operacions de préstec a llarg termini per al
finançament de la transferència següent al Consorci de les Vies Verdes de Girona:

Org Prog Econ Descripció Despeses prevista
Finançament amb

operació
endeutament

% de
finançament

500 4590 76711 Al Consorci Vies Verdes - Projectes TES 801.600 801.600 100%

TOTAL 801.600 801.600 100%

D’acord  amb  la  liquidació  aprovada  del  pressupost  de  l’exercici  2020,  mitjançant
resolució de Presidència de 26 de febrer de 2021, el romanent de tresoreria per a
despeses generals de la Diputació de Girona és de 44.379.789,93 euros. Cal tenir en
compte que en aquest import s’hi inclouen les bestretes concedides als ajuntaments
del Fons de subvencions de 2020 que estan pendents de justificar, per la qual cosa, el
romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  que  es  pot  utilitzar  és  de
40.899.698,12 €. 

Aquest romanent de tresoreria s’ha de destinar al sanejament d’obligacions pendents
d’aplicar  al  pressupost  (147.993,22  euros)  i  al  compliment  dels  compromisos  de
despesa  assumits  per  l’existència  de  romanents  de  crèdit  incorporables
(24.603.287,04  euros  euros),  restant  un  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals  disponible  de  16.148.417,86  euros.  A  data  actual,  aquest  romanent  de
tresoreria per a despeses generals disponible s’ha utilitzat per a finançar suplements
de crèdit i crèdits extraordinaris per import total de 3.223.790,84 €, per la qual cosa
queda un saldo pendent d’utilitzar de 12.924.627,02 €.

Per tant, existeix romanent de tresoreria per a despeses generals suficient per finançar
amb  recursos  corrents  els  projectes  d’inversió  i  les  transferències  de  capital  que
s’havia  previst  finançar  inicialment  amb operacions  de  préstec  per  import  total  de
4.440.000 euros. 

Per tot això, 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:
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’annex d’inversions a realitzar durant
l’exercici vigent, el qual s’adjunta com a annex a aquesta proposta, i que forma part de
la  documentació  complementària  del  pressupost  de  la  Diputació  de  Girona  per  a
l’exercici 2021, en el sentit següent:

Allà on diu:
Òrgan

encarre
gat de la

seva
gestió

Projecte d’inversió Anys
Execució
exercici

2021
Finançament exercici 2021

Codi Descripció
Títol del projecte

o memòria
descriptiva

Inici Fi
Recursos
corrents

Préstecs
Altres

subven
-cions

TOTAL
FINANÇA-

MENT

Xarxa
Viària

2021/2/OV/1
Obres  en  la  xarxa
viària 2021

GIV-5041  Pont  de
Molins

2020 2021 800.000 473.000 327.000 800.000

Altres  projectes  en
la xarxa viària

2021 2021 811.400 811.400 811.400

2021/2/OV/2
Infraestructures  de
telecomunicacions

Infraestructures  de
telecomunicacions

2021 2021 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Subtotal 4.111.400 473.000 3.638.400 4.111.400

Ha de dir:
Òrgan

encarreg
at de la

seva
gestió

Projecte d’inversió Anys

Execució
exercici 2021

Finançament exercici 2021

Codi Descripció
Títol del projecte

o memòria
descriptiva

Inici Fi
Recursos
corrents

Préstecs
Altres

subven-
cions

TOTAL
FINANÇA-

MENT

Xarxa
Viària

2021/4/OV/2
Obres en la xarxa
viària 2021

GIV-5041  Pont  de
Molins

2020 2021 800.000 800.000 800.000

Altres  projectes  en
la xarxa viària

2021 2021 811.400 811.400 811.400

2021/4/OV/6
Infraestructures de
telecomunicacions

Infraestructures  de
telecomunicacions

2021 2021 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Subtotal 4.111.400 4.111.400 4.111.400

SEGON. Aprovar inicialment la modificació del finançament de la despesa prevista en
l’aplicació pressupostària 500/4590/76711 “Al Consorci Vies Verdes – Projectes TES”
per import de 801.600,00 €, utilitzant  romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals, en lloc de préstec a llarg termini.

TERCER.  Retenir  el  romanent  líquid  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  de la
Diputació  de Girona,  per  import  de 4.440.000,00 euros,  per  al  finançament  de les
inversions  de l’exercici  2021 i  les  transferències  de capital  que  inicialment  s’havia
previst el seu finançament mitjançant operacions de préstec.

QUART. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
en el tauler d’anuncis electrònic, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora  de  les  hisendes  locals,  i  als  efectes  que  es  puguin  presentar  les
reclamacions previstes a l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

CINQUÈ. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient, 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.”

El senyor President manifesta que passaríem al punt 9è, que és l’aprovació inicial de
la modificació de l’annex d’inversions del pressupost de la Diputació per a l’exercici
2021  i  de  modificació  del  finançament  de  transferències  del  capital  amb recursos
propis en lloc d’operacions de préstec. Senyora M. Àngels Planas.
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La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas,
intervé  i  manifesta:  Sí.  Moltes  gràcies,  president.  En  aquest  cas,  d’acord  amb  la
liquidació que vàrem aprovar, el romanent de tresoreria és de 44.379.589 €. Cal tenir
en compte que en aquest import s'hi inclouen bestretes concedides als ajuntaments
dels fons de subvenció i que el romanent de tresoreria per a les despeses generals
que es pot  utilitzar  són 40.899.698 €.  Si  en aquest  cas tenim en compte diferents
destinacions  que  ha  tingut  aquesta  partida  de  romanent,  al  final  queda  un  saldo
pendent d’utilitzar de 4.924.627 €. I en aquest cas existeix un romanent de tresoreria
per despeses generals suficient per finançar aquests recursos de projectes d’inversió i
les transferències de capital que s’havien previst,  en aquest cas, en el  pressupost.
Quan vàrem portar el pressupost vàrem dir que faríem unes operacions de préstec de
crèdit per valor de 4.440.000 €. Per tant, ara no és necessari perquè utilitzarem aquest
romanent líquid de tresoreria per aquestes despeses generals en lloc de fer el préstec.
Per tant, aquest és el canvi que portem a aprovar en el ple. Moltíssimes gràcies.
El  senyor  President,  respon:  Gràcies.  Crec  que  queda  tot  dit.  Continuarem  amb
endeutament zero en aquest sentit. Alguna consideració? No? Entenc que s’aprova,
doncs? Sí? S’aprova per unanimitat, senyor secretari.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

10. Aprovació  del  Pla  de  Serveis  d'assistència  per  a  l'adequació  dels  ens
locals a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació
del servei de delegat de protecció de dades - Participació Ciutadana, Bon
Govern i Transparència. 2021/X020204/5737

“L’article  153 del  decret  179/1995,  de 13 de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’obres, activitats i  serveis del ens locals,  estableix que els ens locals tenen plena
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb
la legislació vigent.

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de
gestió.

La Secció de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, de l’Àrea d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona, en
l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica
als municipis, proposa la creació i regulació del servei d’assistència als municipis per a
l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i  per la prestació del
servei de delegat de protecció de dades com a servei complementari al Pla de Serveis
d’Assistència  en  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i  Transparència  que  es  va
aprovar el passat mes de gener. 

L’article  158.1 del  decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual s’aprova el  Reglament
d’obres, activitats i serveis del ens locals, disposa que els òrgans competents dels ens
locals  poden  exercir  la  iniciativa  per  a  l’establiment  dels  serveis.  L’article  159.1
estableix  que  la  creació  d’un  servei  s’ha  d’instrumentar  mitjançant  una  memòria
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justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de
la prestació.

Vist  l’expedient  instruït  a  l’efecte,  la  Comissió Informativa d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i proposa al Ple
que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el “Pla de Serveis d’Assistència per a l’adequació dels ens locals a
la normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del servei de delegat
de protecció de dades”, que es transcriu a continuació: 

“PLA DE SERVEIS D’ASSISTENCIA PER A L’ADEQUACIÓ DELS ENS LOCALS A LA
NORMATIVA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

1. INTRODUCCIÓ
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, determina que són competències pròpies de
la Diputació: 

a)  La  coordinació  dels  serveis  municipals  entre  si  per  garantir  la  prestació
integral  i  adequada dels  serveis  de competència  municipal  a la  totalitat  del
territori provincial. 
b)  L’assistència  i  cooperació  jurídica,  econòmica  i  tècnica  als  municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

En un sentit similar es pronuncia l’article 92 del text refós de la Llei municipal i de
règim local  de Catalunya,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  2/2003,  de 2 d’abril  (en
endavant  TRLMRLC),  el  qual  també  reconeix  la  competència  en  matèria
d’assistència  i  cooperació  jurídica  i  tècnica  de  les  diputacions.  Així  doncs,  la
normativa d’àmbit  local,  en principi,  habilita les diputacions a prestar serveis en
matèria de protecció de dades en tant que es poden entendre inclosos en el marc
de les competències per a l’assistència i cooperació jurídica als municipis.
Des del 25 de maig de 2018 és d’aplicació directa el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades (en endavant RGPD) i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE
(Reglament de protecció de dades), la qual cosa comporta que els ens locals hagin
d’adaptar-se a la nova normativa. Aquest Reglament s’ha complementat amb les
disposicions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia de drets digitals (en endavant LOPDGDD), que n’ha concretat i
ampliat alguns dels aspectes que es regulen en el Reglament esmentat.
La Secció de Participació Ciutadana,  Bon Govern i Transparència (PCBGiT) de
l’Àrea  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  de  la
Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, proposa la creació i regulació del servei
d’assistència als municipis per adequar-lo a la normativa en matèria de protecció
de dades i per prestar el servei de delegat de protecció de dades (en endavant
DPD) com a servei complementari al Pla de Serveis d’Assistència en Participació
Ciutadana, Bon Govern i Transparència. 
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Aquest Pla de Serveis recull els serveis i recursos que s’ofereixen, els ens locals
beneficiaris, la forma de realització i el procediment de sol·licitud i concessió.

2. INCORPORACIÓ  DELS  OBJECTIUS  DE  DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE - AGENDA 2030

Aquest Pla de Serveis té impacte principalment sobre els següents objectius de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 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. 

 Objectiu  17.  Enfortir  els  mitjans  per  implementar  i  revitalitzar  l’Aliança
Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

3. SERVEIS QUE ES PRESTEN 
L’objecte d’aquest Pla de Serveis és regular la prestació, per part de la Diputació de
Girona,  dels   serveis  d’assistència  i  assessorament  als  ens  locals  en  l’àmbit  de
l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i en la prestació del servei
de delegat de protecció.
Els recursos que s’ofereixen són: 

3.1. Tècnics i materials 
Assessorament i provisió de recursos en matèria de protecció de dades així com en la
prestació del servei de delegat de protecció de dades en els àmbits següents: 
 Elaboració,  revisió  i  actualització  del  registre  d’activitats  de  tractament  (en

endavant RAT) i dels seus mecanismes de publicitat a través del portal Seu-e.
 Anàlisi de l’estat de compliment normatiu de les disposicions en matèria de

protecció de dades d’acord amb les directrius de les autoritats competents
en aquesta matèria. 

 Prestació de suport i  assistència en la designació del DPD i comunicació a les
autoritats competents. 

 Establiment del protocol de funcionament entre el responsable del tractament i la
Diputació de Girona per al compliment de la responsabilitat proactiva. 

 Suport en l’establiment del protocol d’exercici dels drets vinculats a la protecció de
dades de les persones interessades.  

 Suport en la realització de l’anàlisi de riscos de les diferents activitats tractades i
en l’avaluació d’impacte sobre la protecció de dades. 

 Prestació  del  servei  de  delegat  de  protecció  de  dades  pels  ens  locals  que
compleixin  els  requisits  que  es  descriuen  en  els  punts  4  i  5  d’aquest  Pla  de
Serveis.

 Assessorament i assistència tècnica i jurídica puntual en la matèria. 
 Assistència  en  les  modificacions  del  RAT i  incorporació  de  nous  tractaments,

anàlisi de riscos de les diferents activitats tractades i avaluació d’impacte sobre la
protecció de dades.

 Assistència i suport en la regulació dels encàrrecs de tractament.

3.2. Formatius 
Formació en protecció de dades:
La  Secció  de  PCBGiT dissenya  un  pla  de  formació  anual  que  té  en  compte  les
necessitats dels ens locals i les novetats legislatives, organitzatives i tècniques. Aquest
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pla de formació està adaptat a la disponibilitat i  suficiència de recursos. Els àmbits
temàtics d’aquest recurs són sobre les matèries següents:
 Formació  en  els  àmbits  de  protecció  de  dades  i  matèries  connexes  com

transparència, dret d’accés a la informació pública i bon govern.
Es preveu la creació de grups de treball amb els ens locals interessats en temàtiques
específiques per aprofundir sobre aquests temes i facilitar l’aprenentatge compartit a
partir de l’intercanvi d’experiències. 

3.3. Informatius
Recursos informatius sobre protecció de dades:
S’habilitarà un espai al lloc web de la Diputació on es podran consultar i descarregar
documents,  models,  bases  de  dades  i  normativa  relacionada  amb la  protecció  de
dades.  Alguns  d’aquests  recursos  informatius  s’oferiran  amb la  condició  prèvia  de
subscripció de l’usuari, i podran incloure sistemes d’avisos d’actualització.

 3.3.a Recull de normativa rellevant per al compliment de les disposicions en
matèria de protecció de dades. 

 3.3.b Models  de  documents  de  protecció  de  dades:  contractació,  regulació
d’encàrrecs de tractament, treballadors públics, videovigilància. 

3.4. Econòmics
Aquest Pla de Serveis no preveu la prestació de serveis que es materialitzin a través
de recursos econòmics. 
4. BENEFICIARIS DEL PLA
Els beneficiaris d’aquest Pla de Serveis són els ens locals de la demarcació de Girona,
els quals poden optar per diferents modalitats de prestació del servei depenent de la
categoria  a  la  qual  pertanyen.  A l’efecte  de la  prestació  dels  recursos recollits  en
aquest Pla de Serveis es defineixen les categories de beneficiaris següents:

Categoria 1
o Ajuntaments i EMD de fins a 5.000 habitants 

 Subcategoria 1: ajuntaments de fins a 1.000 habitants
 Subcategoria 2: ajuntaments de 1.001 a 5.000 habitants

Categoria 2
o Ajuntaments i EMD de 5.001 a 10.000 habitants 

Categoria 3
o Ajuntaments i EMD de 10.001 a 20.000 habitants
o Consells comarcals 

Per cada una d’aquestes categories, atesos els recursos descrits en el punt 3 d’aquest
Pla de Serveis, es preveuen les modalitats de prestació següents: 

 Modalitat  1: Modalitat  dirigida  als  ens  locals  de  categoria  1.  Cobreix  les
necessitats d’assessorament, adaptació i adequació a la normativa en matèria
de protecció de dades i a la vegada ofereix el servei de DPD assumit per la
Diputació de Girona com a persona jurídica a través del Servei d’Assistència i
Cooperació als Municipis. 

 Modalitat  2:  Modalitat  dirigida  als  ens  locals  de  categoria  2.  Inclou
l’assessorament jurídic general en matèria de protecció de dades i el suport en
la  designació  del  DPD.  Aquesta  modalitat  no  inclou  la  realització  de  les
funcions  de  DPD,  tot  i  que  ofereix  suport  per  designar-lo  dins  o  fora  de

29

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



l’organització.  També  ofereix  assessorament  jurídic  general  i  recursos
informatius i formatius. 

 Modalitat 3: Modalitat dirigida als ens locals de categoria 3. Ofereix assistència
per al control de l’execució del contracte subscrit amb un tercer (tant contractes
d’assessorament com contractes de prestació del servei de DPD) i suport en la
coordinació dels treballs d’implementació i compliment de la normativa. També
ofereix accés als recursos formatius i informatius.

Modalitat 1
Beneficiaris del servei

Destinataris
Ajuntaments i EMD de la categoria 1

Fases de la prestació del servei

FASE 1
Assessorament, impuls i formació per aconseguir l’adequació normativa en matèria
de protecció de dades 

1. Formació inicial en matèria de protecció de dades i adequació a la
normativa 

2. Elaboració o revisió/actualització del RAT i publicitat al portal Seu-e
3. Anàlisi  de  l’estat  de  compliment  normatiu  de  les  disposicions  en

matèria  de  protecció  de  dades  d’acord  amb  les  directrius  de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) 

4. Completats  els  punts  anteriors,  sol·licitud  per  part  de
l’ajuntament beneficiari de la fase 2, corresponent a la prestació
d’assistència del delegat de protecció de dades (DPD)

FASE 2
Designació del delegat de protecció de dades (DPD)

1. Designació del DPD de l’ajuntament, comunicació al registre de DPD
de l’AEPD (art. 34.4 LOPDGDD) i publicitat al portal Seu-e

2. Designació  del  responsable  en  matèria  de  protecció  de  dades  a
l’ajuntament

3. Establiment del protocol de funcionament entre el responsable del
tractament  i  la  Diputació  de  Girona  per  al  compliment  de  la
responsabilitat proactiva (art. 5 RGPD)

4. Establiment  del  protocol  d’exercici  dels  drets  d’accés,
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició (ARLSPO) de
les persones interessades 

5. Realització de l’anàlisi de riscos de les diferents activitats tractades i
de  l’avaluació  d’impacte  sobre  la  protecció  de  dades  (art.  35
LOPDGDD)

6. Completats  els  punts  anteriors,  entrada  de  l’ajuntament  a  la
fase  3  de  forma  automàtica  i  sense  necessitat  de  sol·licitud
prèvia 

FASE 3
Prestació  del  servei  de  delegat  de  protecció  de  dades  i  assistència,  impuls  i
formació en el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades 

1. Prestació del servei de delegat de protecció de dades d’acord amb
les previsions de l’RGPD

2. Assessorament i assistència tècnica i jurídica puntual en la matèria 
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3. Modificacions del RAT i incorporació de nous tractaments d’anàlisi
de riscos de les diferents activitats tractades i d’avaluació d’impacte
sobre la protecció de dades

4. Accés al  disseny i l’adequació cas a cas de recursos informatius:
models de documents de protecció de dades (contractació, regulació
d’encàrrecs de tractament, treballadors públics, videovigilància) 

5. Formació puntual  dels  treballadors en la  matèria i  assessorament
organitzatiu a demanda

6. Integració  al  grup  o  grups  de  treball  i  reunions  periòdiques  de
coordinació d’ajuntaments beneficiaris del servei  

Modalitat 2
Beneficiaris del servei

Destinataris 
Ajuntaments i EMD de la categoria  2

Prestació del servei
Recursos i prestacions:
Assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i designació del
DPD

o Assessorament i assistència tècnica i jurídica puntual en la matèria 
o Assessorament i assistència tècnica als ens locals en el procés de

designació del DPD
o Accés a recursos informatius: models de documents de protecció de

dades  (contractació,  regulació  d’encàrrecs  de  tractament,
treballadors públics, videovigilància, clàusules informatives)  

o Formació puntual  dels  treballadors en la  matèria i  assessorament
organitzatiu a demanda

o Facilitació d’eines de les agències de protecció de dades 

Modalitat 3
Beneficiaris del servei

Destinataris
 Ajuntaments i EMD de 10.001 a 20.000 habitants 
 Consells comarcals 

Prestació del servei
Recursos i prestacions:
Assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades  

o Assessorament i assistència tècnica en el control de l’execució
del  contracte  de  servei  de  DPD  i  altres  serveis  connexos
subscrit amb tercers

o Assessorament i assistència tècnica puntual en el control i supervisió
dels  treballs en matèria de protecció de dades desenvolupats pel
personal de l’organització 

o Suport en la coordinació i  definició dels treballs d’implementació i
compliment de la normativa en matèria de protecció de dades

o Accés a recursos informatius: models de documents de protecció de
dades  (contractació,  regulació  d’encàrrecs  de  tractament,
treballadors  públics,  videovigilància,  clàusules  informatives  en
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matèria de protecció de dades)
o Accés  a  la  formació  programada  per  als  beneficiaris  de  les

modalitats 1 i 2

5. CRITERIS DE SELECCIÓ
Els criteris de selecció per a cada una de les modalitats són els següents: 
Criteri de selecció general. Priorització en l’atenció de sol·licituds dels ens locals
de menor capacitat econòmica i de gestió. L’ordre d’admissió de sol·licituds per
a la prestació del servei prioritzarà l’atenció dels ens locals de categoria 1 per
davant dels de categoria 2, i els de categoria 2, per davant dels de categoria 3.
Per als ens locals de la mateixa categoria s’atendran les sol·licituds per ordre
d’entrada al registre. 
A banda  del  criteri  de  selecció  general,  s’aplicaran  els  següents  criteris  de
selecció específics per a la modalitat 1: 

Priorització de sol·licituds 
1. Les sol·licituds dels ens locals classificats com a  subcategoria 1

d’acord amb el punt 4 d’aquest Pla de Serveis tindran prioritat per
davant  de  les  sol·licituds  dels  ens  locals  pertanyents  a  la
subcategoria 2.

Per  a  la  prestació  dels  serveis  previstos  en  la  modalitat  1  s’aplicaran  les
següents exclusions a la prestació:

2. No podran obtenir la prestació de cap dels serveis compresos en
la modalitat 1 aquells ens locals que tinguin contractes de serveis
vigents  amb  proveïdors  externs  per  a  l’assessorament  i
l’assistència en matèria de protecció de dades i per a la prestació
dels serveis de DPD.

3. No  podran  obtenir  la  prestació  dels  serveis  compresos  en  la
modalitat  1 aquells ens locals que pertanyin a comarques on la
prestació  de  serveis  per  a  l’assessorament  i  l’assistència  en
matèria de protecció de dades i per a la prestació dels serveis de
DPD sigui assumida pel consell comarcal corresponent, tant per la
via de prestació directa com per la de contractació externa. 

6. FINANÇAMENT I PRESTACIÓ DE SERVEIS
Els recursos inclosos dins d’aquest Pla de Serveis es finançaran amb els recursos
propis de la Diputació de Girona.
La totalitat o una part dels costos dels recursos es podran repercutir en els ens locals
beneficiaris, amb criteris de capacitat econòmica i/o poblacional, mitjançant la tarifació
de preus públics que s’aprovi. 
Els recursos es prestaran amb els mitjans propis de la Secció de PCBGiT, mitjançant
les contractacions externes que s’acordin.

7. SOL·LICITUD I CONCESSIÓ 
Les entitats interessades hauran de formalitzar la sol·licitud corresponent d’acord amb
la modalitat de prestació de servei a la qual es poden acollir. El període per formular
les  sol·licituds  estarà  obert  tot  l’any.  La  realització  d’aquests  serveis  queda
condicionada a la disponibilitat i la suficiència dels recursos tant humans com materials
adscrits a la Secció de PCBGiT i al compliment dels requisits i obligacions següents,
d’acord amb les diferents fases de prestació del servei:  
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Modalitat 1
Per  tal  de  beneficiar-se  de la  modalitat  1,  cal  complir  els  criteris  de selecció  que
estableixen els punts 4 i 5 d’aquest Pla de Serveis. 
Per a la prestació dels serveis compresos en la modalitat 1 s’apliquen criteris
especials de sol·licitud i de concessió específics per a cada fase:

FASE 1:  Assessorament, impuls i formació per aconseguir l’adequació normativa en
matèria de protecció de dades

Sol·licitud del servei: 
 Pot sol·licitar el servei, a instància de part, cada un dels ens locals a través del

model previst. Cal formalitzar la sol·licitud a través de la seu electrònica de la
Diputació  de  Girona  i  a  petició  de  l’Alcaldia,  i  trametre-la  a  través  de  la
plataforma EACAT. 

Requisits:
 Pertànyer a la categoria 1 de municipis i complir els criteris de selecció que

estableixen  els  punts  4  i  5  d’aquest  Pla  de  Serveis  per  ser  un  ens  local
beneficiari de la modalitat 1. 

 Tenir  una  persona  referent  com a  responsable  en  matèria  de  protecció  de
dades a l’ens local. 

 Haver sol·licitat el servei d’acord amb el formulari previst per a la fase 1. 
Obligacions: 

 Aprovar el registre d’activitats de tractament elaborat per la Diputació i notificar-
ne l’aprovació al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis.

 Introduir les modificacions en els espais del lloc web, la seu electrònica i el
portal  de  transparència  per  tal  de  complir  les  obligacions  en  matèria  de
protecció de dades. 

Subjecció a resolució: 
 La  concessió  d’aquest  servei  en la  fase 1  està  subjecta  a  resolució.  Una

vegada registrada la sol·licitud, el Servei de PCBGiT l’analitzarà i elevarà una
proposta de resolució a la presidència de la comissió informativa en què estigui
integrada,  la  qual  dictarà  les  resolucions  corresponents,  que  atorguin  o
deneguin el recurs sol·licitat.

 La concessió d’aquest servei requerirà que el beneficiari l’accepti, així com els
condicionaments i obligacions establerts en l’acord de concessió. La concessió
del servei s’entendrà acceptada tàcitament en els termes exposats sempre que
la persona beneficiària no hi al·legui res en contra en el termini d’un mes des
de la notificació formal de la concessió.

 Aplicant els criteris anteriors, cada trimestre es planificaran les actuacions per
realitzar en funció de les sol·licituds pendents d’executar i les rebudes durant
aquest període, l’antiguitat de la sol·licitud del servei i la capacitat d’actuació
amb què compti el centre gestor.

En el cas que l’ens local no compleixi les obligacions previstes en la fase 1 d’aquesta
modalitat, no serà possible accedir a la fase 2. 

FASE 2: Designació del delegat de protecció de dades (DPD)

Sol·licitud del servei: 
 Pot sol·licitar el servei, a instància de part, cada un dels ens locals a través dels

models previstos. Cal formalitzar la sol·licitud a través de la seu electrònica de
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la  Diputació  de Girona i  a  petició  de l’Alcaldia,  i  trametre-la  a  través de la
plataforma EACAT. 

Requisits:
 Haver aprovat el registre d’activitats de tractament elaborat per la Diputació i

haver-ne notificat l’aprovació al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis.
 Haver introduït les modificacions en els espais del lloc web, la seu electrònica i

el  portal  de  transparència  per  tal  de  complir  les  obligacions  en matèria  de
protecció de dades.

 Haver sol·licitat el servei d’acord amb el formulari previst per a la fase 2.
Obligacions: 

 Aprovar la designació del delegat de protecció de dades i notificar-la al Servei
d’Assistència i Cooperació als Municipis

 Designar  formalment  el  responsable  en  matèria  de  protecció  de  dades  a
l’ajuntament

 Comunicar  la  designació del  delegat  de protecció de dades a les autoritats
competents 

 Acceptar  les  condicions  de prestació  del  servei  de delegat  de protecció  de
dades per part del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 

Subjecció a resolució: 
 La  concessió  d’aquest  servei  en la  fase 1  està  subjecta  a  resolució.  Una

vegada registrada la sol·licitud, el Servei de PCBGiT l’analitzarà i elevarà una
proposta de resolució a la presidència de la comissió informativa en què estigui
integrada,  la  qual  dictarà  les  resolucions  corresponents,  que  atorguin  o
deneguin el recurs sol·licitat.

 La concessió d’aquest servei requerirà que el beneficiari l’accepti, així com els
condicionaments i obligacions establerts en l’acord de concessió. La concessió
del servei s’entendrà acceptada tàcitament en els termes exposats sempre que
la persona beneficiària no hi al·legui res en contra en el termini d’un mes des
de la notificació formal de la concessió.

 Aplicant els criteris anteriors, cada trimestre es planificaran les actuacions per
realitzar en funció de les sol·licituds pendents d’executar i les rebudes durant
aquest període, l’antiguitat de la sol·licitud del servei i la capacitat d’actuació
amb què compti el centre gestor.

Modalitat 2
Per  tal  de  beneficiar-se  de la  modalitat  2,  cal  complir  els  criteris  de selecció  que
estableix el punt 5 d’aquest Pla de Serveis. 
Sol·licitud del servei:
Pot sol·licitar el servei, a instància de part, el DPD de l’ens o qualsevol altre tècnic de
l’organització per cada un dels ens locals a través del Portal de Suport de la Diputació
de Girona. 
Subjecció a resolució:
La sol·licitud no està subjecta a resolució. Les peticions d’aquesta modalitat s’atendran
per  ordre d’entrada i,  en tot  cas,  i  davant  la  manca o escassetat  de recursos,  es
prioritzarà l’assistència als ajuntaments beneficiaris de la modalitat 1 d’acord amb el
que disposa el punt 5 d’aquest Pla de Serveis. 
Modalitat 3
Per  tal  de  beneficiar-se  de la  modalitat  3,  cal  complir  els  criteris  de selecció  que
estableix el punt 5 d’aquest Pla de Serveis. 
Sol·licitud del servei:
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A instància de part, pot sol·licitar el servei el DPD de l’ens o qualsevol altre tècnic de
l’organització per cada un dels  ens locals  i  consells  comarcals  i  ens dependents i
vinculats a través del Portal de Suport de la Diputació de Girona.
Subjecció a resolució:
La sol·licitud no està subjecta a resolució. Les peticions d’aquesta modalitat s’atendran
per  ordre d’entrada i,  en tot  cas,  i  davant  la  manca o escassetat  de recursos,  es
prioritzarà l’assistència als ajuntaments beneficiaris de la modalitat 1 d’acord amb el
que disposa el punt 5 d’aquest Pla de Serveis. 

8. NORMES DE DESENVOLUPAMENT 
Es faculta el  president  de la  Diputació perquè pugui  dictar,  mitjançant  la  resolució
corresponent,  les  normes  de  desenvolupament  que  resultin  necessàries  per  a  la
interpretació  i  desenvolupament  d’aquest  Pla,  i  per  incorporar-hi,  si  escau,  serveis
complementaris o de caràcter temporal.

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La Diputació i  l’ens local beneficiari  de qualsevol dels recursos que es recullen en
aquest  Pla  de Serveis  s’obliguen  a  complir  el  Reglament  general  de  protecció  de
dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD). En tots aquells recursos en què la Diputació
tracti  dades  personals  dels  ens  locals,  aquests  últims  tindran  la  consideració  de
responsable del tractament de les dades (en els termes de l’article 4.7 del Reglament
general de protecció de dades), i la Diputació de Girona assumirà les responsabilitats
pròpies de l’encarregat del tractament (en els termes de l’article 4.8 del Reglament
general de protecció de dades).
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades, els interlocutors entre l’ens
local beneficiari del recurs i la Diputació seran les persones delegades de protecció de
dades d’ambdues institucions. Es podrà utilitzar el correu electrònic com a canal de
comunicació entre les persones delegades de protecció de dades.
Atès que per a la prestació del servei la Diputació de Girona haurà de tractar dades
personals per compte de l’ens local, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre,  de  règim  jurídic  del  sector  públic,  la  Diputació  tindrà  la  consideració
d’encarregada del tractament, en els termes de l’article 4.8 del Reglament general de
protecció de dades, i assumirà les obligacions establertes en l’article 28 del Reglament
i en l’article 33 de l’LOPDGDD. El tractament s’efectuarà en els termes i amb l’abast
que figuren en el document annex al Pla de Serveis.
Les condicions específiques per a la prestació del servei de delegat de protecció de
dades previstes en la fase 2 de la modalitat 1 es regularan en un document annex
d’acceptació de condicions per demanar el servei de delegat de protecció de dades al
Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. 

10. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS
Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida mentre no se n’acordi la modificació o
derogació, i els serveis que recull es poden sol·licitar durant tot l’any.

ANNEX. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
1. Responsabilitats i dades objecte de tractament
1.  L’ens  local  beneficiari  del  servei  o  recurs  i  la  Diputació  de Girona  s’obliguen  a
complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
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dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d'aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la
Directiva  95/46/CE  (Reglament  general  de  protecció  de  dades)  i  la  Llei  orgànica
3/2018,  de 5  de desembre,  de protecció  de dades personals  i  garantia  dels  drets
digitals.
2. La prestació de determinats serveis i recursos regulats en aquest Pla de Serveis
comporta el tractament de dades personals responsabilitat de l’ens local per part de la
Diputació  de  Girona,  que  tractarà  aquestes  dades  en  qualitat  d’encarregada  del
tractament, en els termes de l’article 4.8 del Reglament general de protecció de dades,
d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.  La Diputació de Girona, com a encarregada del tractament,  complirà en tot
moment  els  principis  i  aplicarà  les  mesures  previstes  al  Reglament  general  de
protecció de dades, a la Llei  orgànica 3/2018,  de 5 de desembre,  de protecció de
dades personals i de garantia dels drets digitals i l’Esquema Nacional de Seguretat
(regulat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener). Aquestes obligacions s’entenen sense
perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades per la
Diputació, fossin acceptades per l’ens local.
3.  L’incompliment  d’aquestes  clàusules  pot  comportar  que  la  Diputació  de  Girona,
encarregada del tractament, sigui considerada responsable del tractament, i que hagi
d’assumir les responsabilitats previstes en la normativa de protecció de dades.
4.  Els  serveis  regulats  en  aquest  Pla  de  Serveis  en  què  existeix,  per  part  de  la
Diputació, un tractament de dades personals per compte de l’ens local són:
Recurs: Prestació del servei de delegat de protecció de dades 
● Responsable del tractament de les dades: Ens local beneficiari del recurs. 
● Finalitat del tractament: Assessorament i assistència tècnica i jurídica puntual en la
matèria 
●  Categories  d’interessats: Ens  locals  de  les  comarques  gironines  amb  la
determinació dels requisits dels beneficiaris segons els punts 4 i 5 del Pla de Serveis.
● Categories de dades personals: 

o Identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, núm. Seguretat Social o mutualitat,
adreça postal, adreça electrònica, telèfon, professió; signatura manuscrita,
signatura  electrònica,  empremta  dactilar;  imatge,  veu,  nom  d’usuari,
identificador personal, número de registre personal.

o Característiques  personals:  sexe,  estat  civil,  dades  familiars,  data  de
naixement, lloc de naixement, edat; nacionalitat, llengua materna.

o Circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o possessions,
aficions  i  estils  de  vida,  pertinença  a  clubs  i  associacions,  llicències,
permisos i autoritzacions personals.

o Acadèmiques  i  professionals:  formació  i  titulacions,  historial  acadèmic,
experiència, pertinença a col·legis o associacions professionals.

o Ocupació:  lloc  de  treball,  dades  no  econòmiques  de  nòmina,  historial
laboral; seguiment de l’activitat laboral, formació, permisos i llicències, faltes
i sancions.

o Comercials:  activitats  i  negocis,  llicències,  permisos  i  autoritzacions
comercials, industrials, professionals, subscripcions i publicacions / mitjans
de comunicació, creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques.

● Actuacions que comporta el tractament:
Recollida,  elaboració,  organització o estructuració,  utilització,  conservació,  consulta,
acarament,  supressió  o  destrucció,  registre,  adaptació  o  modificació,  extracció,
cancel·lació, comunicació o transmissió, interconnexió i limitació. 
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● Cessions de dades: No es preveuen cessions de dades.
● Lloc on s’efectuarà el tractament: Equips i sistemes propis de la Diputació.
● Allotjament de les dades: Diputació de Girona 
● Durada de l’encàrrec de tractament: Encàrrec vigent mentre duri la prestació del
servei en els termes que estableix el Pla de Serveis.
2. Obligacions de la Diputació de Girona
1. La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament només per a la
finalitat o finalitats pròpies d'aquest encàrrec.
2.  Llevat  dels  casos necessaris per complir  l’objecte de l’encàrrec,  la Diputació no
comunicarà dades personals a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa
de  l’ens  local  o  en  els  supòsits  legalment  admissibles,  i  en  tot  cas  sempre  en
consonància amb les finalitats pròpies de la prestació del servei.
3. La Diputació declara disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i
organitzatives de seguretat que ha adoptat i que aplicarà al tractament de les dades.
4. Si la Diputació considera que alguna de les instruccions rebudes de l’ens local,
relatives al tractament de les dades, contradiu l’RGPD o qualsevol altra disposició en
matèria  de  protecció  de  dades,  informarà  d’aquesta  circumstància  immediatament
l’ens local.
5. El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que tractin les
dades  responsabilitat  de  l’ens  local,  quedarà  obligat  a  mantenir  el  deure  de
confidencialitat  respecte  de  les  dades personals  a  les  quals  tingui  accés  en virtut
d’aquest encàrrec, obligació que no està limitada temporalment i que perdurarà un cop
finalitzada la relació contractual o funcionarial amb la Diputació. La Diputació garantirà
que aquest personal hagi rebut la formació adequada i s’hagi compromès, de manera
expressa  i  per  escrit,  a  respectar  la  confidencialitat  i  a  complir  les  mesures  de
seguretat corresponents.
6.  La Diputació col·laborarà amb l’ens local  si  ha d’efectuar  avaluacions d’impacte
relatives a la protecció de dades i, si escau, formular consultes prèvies a l’autoritat de
control.
7.  La  Diputació  posarà  a  disposició  de  l’ens  local  la  informació  necessària  per
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de les
auditories que efectuï l’ens local o un auditor/a designat per l’ens local.
8.  La  Diputació  posarà  a  disposició  de  l’ens  local  la  informació  necessària  per
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de les
auditories que efectuï l’ens local o un auditor/a designat per l’ens local.
9. L’atenció a l’exercici dels drets per part de les persones afectades correspondrà a
l’ens local.  Si  les persones afectades s’adrecen a la Diputació per exercir  els seus
drets, la Diputació ho comunicarà a l’ens local per escrit en el termini màxim de dos
dies hàbils. Li lliurarà també tota la informació que pugui ser rellevant per atendre la
sol·licitud.
10. La Diputació informarà la persona delegada de protecció de dades de l’ens local,
sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el termini màxim de 24 hores, de les
violacions de la seguretat de les dades personals de les quals tingui coneixement, i li
proporcionarà tota la  informació rellevant  per  documentar  i  comunicar,  si  escau,  la
incidència.
3. Obligacions de l’ens local
1.  Correspon a l’ens local, com a responsable del tractament:

a) Informar les persones interessades del tractament de les seves dades.
b) Atendre les persones interessades en l’exercici dels seus drets.
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c) Realitzar, si escau, una avaluació de l'impacte en la protecció de dades de
les operacions de tractament.
d) Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si
s’escau.
e) Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització d’auditories.

2. En relació amb les violacions de seguretat que es produeixin en el tractament de les
dades, sobre la base de la informació obtinguda directament o rebuda de la Diputació,
l’ens  local  donarà  compliment  a  l’article  33  de  l’RGPD  i  valorarà  si  correspon
comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i a les persones interessades
les  violacions  de  seguretat  de  les  dades  i,  en  cas  afirmatiu,  fer  la  notificació
corresponent i portar a terme les actuacions i operacions que se’n derivin.
4. Encàrrec de tractament
1. En el  cas que la  Diputació hagi  d’encarregar  alguna operació de tractament  ho
comunicarà prèviament i per escrit a l’ens local, amb una antelació mínima de quinze
dies naturals, i l’informarà de les operacions de tractament que es volen encarregar i,
de forma clara i inequívoca, de les dades de qui rebrà l’encàrrec, que es podrà dur a
terme si l’ens local no manifesta la seva oposició en el termini indicat. En el cas que
l’ens  local  no  autoritzi  l’encàrrec  ho  haurà  de  motivar  i,  sobre  la  base  d’aquesta
informació, la Diputació valorarà si pot seguir oferint el servei sense efectuar l’encàrrec
o bé per mitjà d’un altre encarregat.
2.  En el  cas que la Diputació encarregui  operacions de tractament,  qui  les efectuï
assumirà també la condició d’encarregat del tractament, estarà obligat a complir les
obligacions que aquest document estableix, així com les instruccions que dicti  l’ens
local.  Correspondrà a la Diputació regular la nova relació mitjançant un contracte o
qualsevol altre acte jurídic vàlid, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els mateixos
termes i amb les mateixes garanties per als drets de les persones afectades. Si el
subencarregat  ho  incompleix,  la  Diputació  continuarà  sent  plenament  responsable
davant l’ens local pel que fa als perjudicis que es puguin causar.
5. Realització d’estadístiques
D’acord  amb  els  articles  5  b i  89  de  l’RGPD,  la  Diputació  de  Girona  podrà  fer
explotacions  amb  finalitats  estadístiques  de  les  dades  objecte  dels  tractaments
descrits. El tractament d’aquestes dades per a aquesta finalitat es portarà a terme de
forma dissociada,  de manera que ni  directament  ni  indirectament  sigui  possible  la
identificació de les persones interessades a les quals corresponen les dades.
6. Finalització de l’encàrrec
Amb la resolució de l’encàrrec la Diputació deixarà de tractar les dades i s’abstindrà de
portar a terme cap acció que pogués comportar-ne un nou accés.”

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”

El senyor President, comenta que passaríem al punt 10è, que és l’aprovació del Pla de
serveis d’assistència per a l’adequació dels ens locals a la normativa en matèria de
protecció de dades i per a la prestació del servei de delegat de protecció de dades. Té
la paraula el vicepresident primer, el senyor Presas.
El  vicepresident  primer,  senyor  Pau  Presas,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Gràcies,
president. En aquest sentit,  presentem aquest pla de serveis, que el que pretén és
poder prestar servei als ajuntaments de la demarcació Girona en matèria de protecció
de dades i per a la prestació, també, del servei de delegat de protecció de dades. En
aquest sentit, el servei té diverses modalitats de prestació. Hi ha una primera modalitat
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dirigida  als  ajuntaments  que  siguin  entitats  municipals  descentralitzades  i  a
ajuntaments de fins a 5.000 habitants, que denominem aquesta modalitat completa pel
qual  fem  un  assessorament,  impuls  i  formació  per  aconseguir  l’adequació  de  la
normativa en matèria de protecció de dades. Designem, també, el delegat de protecció
de dades i  la  mateixa Diputació assumeix les funcions de delegat  de protecció de
dades. Així mateix, també fem l’assistència en el delegat en si de protecció de dades i
fem tota la formació corresponent.
Hi  ha  una  segona  modalitat  dirigida  als  ajuntaments  i  les  entitats  municipals
descentralitzades de 5.000 a 10.000,  en la  qual  prestem un assessorament jurídic
general en matèria de protecció de dades i fem una assistència, també, amb el delegat
de  protecció  de  dades,  que  en  aquest  cas  els  hauran  de  designar  els  mateixos
ajuntaments.
Finalment, una tercera modalitat, que està dirigida als ajuntaments de 10.000 a 20.000
habitants i als consells comarcals, pel qual fem un assessorament jurídic general en
matèria de protecció de dades. En aquest sentit, informar que vam començar a mitjans
de  l’any  passat  un  primer  pla  pilot  en  el  qual  vam  estar  treballant  amb  diversos
ajuntaments de la demarcació de diverses mides de població i  a partir  d’aquí hem
creat  aquest  pla  de serveis  per  tal  de  poder  acompanyar  els  ajuntaments  en una
matèria  que tots  ens hem d’anar  actualitzant  i  que és obligatòria.  Per  tant,  creem
aquest  nou  servei  per  tal  de  seguir  donant  aquest  suport  i  acompanyament  als
ajuntaments de la demarcació.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Presas. Alguna consideració per part
de vostès? No? Entenc, doncs, que s’aprova. Moltes gràcies.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

11. Aprovar  la  derogació  de  dues  ordenances  de  l'organisme  autònom
XALOC - Xaloc. 2021/A050200/5947

“Per resolució del President de la Diputació de Girona de data 15 de juliol de 2020, es
va incoar la integració a la Diputació de Girona del Servei d’Assistència Tècnica de
l’organisme autònom Xaloc,  en relació a les funcions de secretaria-intervenció, així
com els  serveis  d’assistència  tècnica  (SAT)   especialitzada en  matèria  comptable,
econòmica i jurídica, de forma que aquests serveis passessin a ser prestats per la
pròpia Diputació de Girona amb efectes del dia 1 de gener de 2021. Aquesta integració
del servei a l’organització de la Diputació, alhora, la integració el traspàs dels mitjans
materials i humans adscrits al Servei de SAT, per tal de garantir la continuïtat en la
prestació del servei.  

Per aquesta raó, la Diputació de Girona ha aprovat el Pla de serveis d’assessorament i
assistència jurídica als municipis de la demarcació de Girona, el Pla de serveis per a la
realització de les funcions d’assistència de secretaria-intervenció (SASI) i  el  Pla de
serveis d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona, tots ells
aprovats per acord plenari de data 16 de febrer de 2021 i publicats en el BOPG núm.
39 i 40 de dates 26 de febrer i 1 de març de 2021. 

El finançament dels serveis que comprenent aquests plans són a càrrec de recursos
propis de la Diputació de Girona. Per tant, atès que aquest organisme autònom no
prestarà els serveis que conformen el fet imposable de la taxa i el preu públic que
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s’esmenten a les corresponents ordenances, i per idèntica raó no s’han recollit a les
previsions pressupostaries els ingressos derivats de les mateixes,  es proposa deixar
sense efecte els  instruments jurídics reguladors que s’havia dotat  XALOC per a la
prestació d’aquell servei, entre d’altres, la derogació de les ordenances següents:

 Ordenança reguladora de la  taxa per  la  prestació als  ens locals  del
servei d’assistència de Secretaria-Intervenció

 Ordenança reguladora dels  preus públics per l'assistència tècnica en
treballs qualificats que els ens locals del territori de Girona encomanin a
XALOC

Legislació aplicable

— Els articles 15, 17, 18, 19, 41 i 47 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
_ L’article 129.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques
— Els articles 9 (apartats 10 i 11) i 18.l) dels Estatuts de XALOC

Fonaments de dret

1.  Les entitats  locals  poden establir  i  exigir  taxes per  la  prestació de serveis  o la
realització  d'activitats  de  la  seva  competència  i  per  la  utilització  privativa  o
l'aprofitament  especial  dels  béns  del  domini  públic  municipal,  segons  les  normes
contingudes en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març  (LRHL).  Aquesta  potestat
reglamentària  de  la  qual  gaudeixen  les   entitats  locals  per  aprovar  les  referides
ordenances, es tindrà també per modificar-les o derogar-les, dins els límits marcats per
la normativa.

Així mateix, l’article 47.2 LRHL preveu que les entitats locals poden atribuir als seus
organismes autònom la fixació de preus públics corresponents a serveis al seu càrrec,
llevat quan els preus no cobreixen el seu cost. En aquest sentit, l’article 9 dels Estatuts
de XALOC atribueix al Consell Rector la competència de proposar l’aprovació de taxes
com les taxes (apartat 10) com la de fixar preus públics corresponents als serveis a
càrrec de l’organisme (apartat 11).

2. L’article 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix el procediment per aprovar ordenances locals, el qual també cal seguir tant
per al supòsit de modificació com de derogació, i que és el següent:

 Aprovació inicial pel Ple de la corporació
 Informació pública i audiència als interessats pel termini màxim de 30 dies per

la presentació de reclamacions i suggeriments
 Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins de termini i

aprovació definitiva pel Ple. En cas que no s’haguessin presentat reclamacions
o  suggeriments,  s’entendrà  definitivament  adoptat  l’acord  fins  al  moment
provisional, sense necessitat d’acord exprés.
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3.  Durant  tot  el  procés de derogació  de l'ordenança haurà de complir-se amb les
exigències de publicitat activa, en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei
39/2015,  d'1 d'octubre,  del  Procediment  Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i en la normativa vigent en matèria de transparència.

4. A més d’ajustar-se al procediment descrit en el punt 2, cal tenir en compte que en
cas de la supressió d'una taxa no caldrà l'estudi econòmic per a la determinació de la
quota. Ara bé, conformement amb l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals,  en relació amb el  129.7 de la  Llei  39/2015 (LPAC),  es dona
trasllat de l’expedient a la Intervenció, per l’informe de l’expedient, si s’escau. 

5. L’òrgan competent per acordar la derogació de les ordenances esmentades és el
Ple de la Diputació de Girona, a proposta del Consell Rector de XALOC, d’acord amb
l’article 9 (apartat 10 i 11) dels Estatuts de XALOC.

En virtut  de l’anterior,  el  Consell  Rector  proposa al  Ple de la  Diputació de Girona
l’adopció de l’ACORD següent:

Primer. APROVAR inicialment la derogació de les ordenances de XALOC següents: 

 Ordenança reguladora de la  taxa per  la  prestació als  ens locals  del
servei d’assistència de Secretaria-Intervenció

 Ordenança reguladora dels  preus públics per l'assistència tècnica en
treballs qualificats que els ens locals del territori de Girona encomanin a
XALOC

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptiva durant un termini de
trenta  (30)  dies,  mitjançant  l’exposició  al  tauler  d’anuncis  de  l’organisme  autònom
XALOC i la inserció al Butlletí Oficial de la Província de Girona, pel termini de trenta
dies  hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podran  examinar-ho  i  plantejar  les
reclamacions que estimin oportunes, considerant que l’acord esdevindrà definitiu, en
cas que no es presentin reclamacions a l’expedient en el termini esmentat.”

El senyor President, comenta que passaríem al punt 11è, que és de XALOC. Aprovar
la derogació de dues ordenances. Senyor Camps.
El diputat senyor Jordi Camps, intervé i manifesta: Sí. Moltes gràcies, president. Bé, el
que fem és aprovar una derogació de dues ordenances de l’organisme autònom de
XALOC. Això parteix d’una resolució de Presidència del 15 de juliol del 2020 en la qual
ja es va incoar l’expedient d’integració a la Diputació de Girona del servei d’assistència
tècnica de l’organisme autònom en relació a les funcions de Secretaria i Intervenció,
així com els serveis del SAT, especialitzats en matèria comptable, econòmica i jurídica.
Per  aquesta  raó,  pel  fet  que  s’integrin  aquestes  àrees a  la  Diputació  i  marxin  de
l’organisme autònom de XALOC fa que les ordenances que ho regulaven, que era la
ordenança reguladora de la taxa de la prestació als ens locals del servei d’assistència
de Secretaria i Intervenció, per una banda; i l’ordenança reguladora dels preus públics
per  a  l’assistència  tècnica  en treballs  qualificats  que els  ens  locals  del  territori  de
Girona haguessin encomanat o encomanaven XALOC, deixa de tenir  validesa. Per
tant, el que farem és derogar aquestes dues ordenances. Moltes gràcies, president. No
se sent res.
El  senyor  President,  respon:  Perdó,  perdó.  Moltes  gràcies,  senyor  Camps.  Alguna
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observació  per  part  de  vostès?  No?  Entenc,  doncs,  que  quedaria  aprovat  per
unanimitat

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

12. Acceptar la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos
de  dret  públic  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona  i  altres  -  Xaloc.
2021/A030100/5234

“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. 

En virtut de l’article 18.l) dels Estatuts de XALOC, la gerència proposa al president
delegat de l’organisme que elevi al Ple de la Diputació l’adopció del següent acord:

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 BÀSCARA
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 subministrament d’interès general

Data del Ple: 11/02/2021

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
 Expedients sancionadors de competència municipal per infraccions en matèria de

convivència ciutadana
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L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 27
de març de 2007.

Data del Ple: 25/05/2021

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).

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
anteriors:
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Sant Miquel de Campmajor”

El senyor President comenta que passaríem al punt 12è, que és d’acceptar diverses
delegacions de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació. Senyor
Camps.
El  diputat  senyor  Jordi  Camps,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Sí.  Moltes  gràcies,
president.  Aquí  aquest  mes tindríem l’Ajuntament de Bàscara,  que ens passaria la
gestió, inspecció i recaptació en període voluntari i executiu de la taxa d’aprofitament
especial  de  domini  públic  local  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de
subministrament  i  interès  general.  També  tindríem  l’Ajuntament  de  la  Bisbal
d’Empordà, que ens passaria la gestió i recaptació, en aquest cas, en període voluntari
i executiu dels expedients sancionadors de competència municipal per infraccions en
matèria de convivència ciutadana. Per altra banda, també donem compte, que com ja
anem  fent  en  els  últims  plens,  que  en  aquest  cas  l’Ajuntament  de  Sant  Miquel
Campmajor s’adhereix al nou pla de serveis de XALOC, com han fet ja molts altres
ajuntaments de la demarcació. Moltes gràcies, president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Camps. Alguna consideració? Doncs
entenem que queda aprovada i acceptem aquesta delegació.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

13. Estimar  parcialment  les al·legacions presentades a  la  modificació dels
estatuts de DIPSALUT - Dipsalut. 2021/A050100/6009

“Antecedents

El Consell Rector de Dipsalut, en data 9 de març de 2021, va aprovar proposar al Ple
de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de la modificació dels articles 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 i la creació d’una disposició
derogatòria  i  una  disposició addicional  dels  Estatuts  de l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).

El Ple de la Diputació de Girona, en data 24 de març de 2021, va aprovar  inicialment i
per unanimitat, aquesta modificació dels Estatuts de Dipsalut.

Aquest acord del Ple de la Diputació de Girona va ser sotmès a informació pública
entre els dies 6 d’abril i el 18 de maig de 2021 mitjançant la publicació, al mateix dia 6
d’abril,  a la seu electrònica de Dipsalut,  al Butlletí  oficial  de la província de Girona
número 64 i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 8380. En l’esmentat
termini  es va presentar  una  al·legació  per  part  de les  representants del  personal
funcionari i laboral de Dipsalut.

En el contingut d’aquest escrit d’al·legacions es fa constar la importància dels Estatuts
en el marc de la cultura organitzativa per la qual cosa, consideren clau la incorporació
d’un compromís i implicació explícita en qüestions de no discriminació i  igualtat de
tracte i oportunitats a la institució. D’altra banda, consideren la importància que té el
llenguatge en la expressió d’una determinada forma de veure, transmetre i entendre el
món i remarquen la importància de la inclusió de normes de comunicació no sexista.
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En aquest sentit, i d’acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte
i no-discriminació, consideren clau incorporar una revisió dels Estatuts. 

Finalment,  manifesten  que  la  proposta  de  modificació  no  ha  estat  consultada  ni
acordada  prèviament  amb  tot  el  personal  de  Dipsalut  per  la  qual  cosa,  les
representants  del  personal,  van  creure  convenient  obrir  un  procés  d’informació  i
consulta  sobre  les  modificacions  dels  Estatuts  així  com  de  recepció  de  noves
propostes  del  personal  i  que,  un  cop  rebudes,  s’ha  elaborat  una  proposta  de
modificació.

Fonaments de dret

1. Pel que fa a l’al·legació de que la proposta de modificació dels Estatuts no ha estat
consultada ni acordada prèviament amb tot el personal de Dipsalut,  cal dir  que els
Estatuts de Dipsalut varen ser modificats parcialment al 2016, per a la incorporació de
la competència d’acció social però, a finals de l’any 2020, es va posar de manifest, per
una  banda,  una  necessària  actualització,  des  de  la  vessant  normativa,  tècnica  i
jurídica, de molts aspectes del seu contingut i, d’altra banda, una clara voluntat política
de dotar a Dipsalut d’uns Estatuts que reflectissin molt millor els seus objectius, les
seves competències i àmbits d’actuació, així com qüestions de cultura organitzativa
que, de manera clara, es volien impulsar.

Per tot això, es van engegar, des de l’Organisme, mecanismes de diàleg i treball amb
diferents agents,  per  recollir  quantes més aportacions  millor,  i  construir  alhora uns
Estatuts actualitzats, però tenint en compte que uns Estatuts, bàsicament, el que han
de reunir són els mecanismes de funcionament i les competències i aspectes de la
gestió de l’organisme, a més de contenir un apunt previ als grans objectius i finalitats
que es persegueixen.

Es va obrir una roda de presentació, contrast i aportacions amb els diferents grups
polítics que integren el Consell Rector.

A nivell tècnic, es van mantenir reunions i es van recollir aportacions, conjuntament
amb  la  Secretaria,  Intervenció,  Recursos  Humans  i  Tresoreria  de  la  Diputació  de
Girona. I, des de la Gerència, es va exposar i presentar el document a les diferents
Àrees i unitats de Dipsalut, explicant que s’estava treballant en aquesta modificació, i
fins i tot, recollint alguna aportació per part de tècnics/ques de Dipsalut.

En qualsevol cas, en la tramitació de l’aprovació o modificació d’uns estatuts, no és
preceptiva la consulta als representants del personal, tota vegada que la seva finalitat
és de caràcter competencial i organitzativa.

La representació, durant tot aquest període, en cap moment va expressar ni manifestar
cap interès en fer cap aportació al document. 

Els Estatuts de Dipsalut van estar aprovats, de manera unànime, per part del Consell
Rector el dia 9 de març de 2021 i, per part del Ple de la Diputació, el dia 24 de març de
2021.
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2. Una part del contingut de les al·legacions presentades fan referència a aspectes
organitzatius de Dipsalut com són:

a)  Al·legació a l’article 5 dels Estatuts sobre la competència i finalitats de Dipsalut, en
la qual proposen afegir, dins el punt 2 d’aquest article, la següent relació de normes: 

“La Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic; La Llei 19/2020, de 30 de desembre,
d’igualtat  de  tracte  i  no-discriminació;  La  Llei  17/2015,  de  30  de  juliol,  d’igualtat
efectiva entre dones i homes; La Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l’homofòbia, en
la transfòbia i bifòbia”.

En el punt 4 d’aquest article, es demana la introducció d’un nou apartat c) amb el
següent contingut:

“c) Àmbit de benestar social:
o Impuls o foment de la justícia social
o Reducció de la pobresa i l’exclusió social
o Governança i cohesió social
o Igualtat i no discriminació”

En el  mateix punt  4,  es sol·licita que en l’apartat  “a) Àmbit  de la salut  ambiental”,
s’introdueixi el concepte “sostenibilitat” i en l’apartat “b) Àmbit de la promoció de la
salut i polítiques de justícia social” es vol introduir el concepte d’”Impuls de la justícia
social” i el “monitoreig” en el concepte de “reducció de les desigualtats”.

b)  Al·legació  sobre  la  modificació  de  l’article  10 dels  Estatuts  que  regula  les
competències  del  Consell  Rector  on  es  proposa   afegir  un  nou  punt  22)  amb  el
següent  contingut;  “Crear  grups  de  treball  que  es  considerin  pertinents  i  amb  la
configuració  política,  tècnica  i  ciutadana  que  es  consideri  adequada  per  a  la
consecució dels objectiu de la comissió” 

c) Al·legació per proposar afegir un nou apartat g) a l’article 12 dels Estatuts sobre el
funcionament de les sessions amb el següent redactat:  “g) En cas que es consideri
adequat es podrà demanar assistència i participació dels grups de treball creades pel
consell rector”.

d) Al·legació relativa a proposar addicionar un nou punt 4 a l’article 13 dels Estatuts
que regulen l’adopció d’acords dels òrgans de govern, d’acord amb el següent redactat
“4. El Consell vetllarà pel respecte al codi de conductes d’alts càrrec de la Diputació
així com per la detecció i resolució de possibles conflictes d’interessos”.

e)  Al.legació  als  articles 15 i  19 dels  Estatuts,  en  el  sentit  d’incorporar  una nova
competència,  tant  per a la Presidència com per a la Gerència,  amb aquest mateix
contingut: “Vetllar perquè es garanteixi la igualtat de tracte i la no-discriminació cap a
tot el personal de l’Organisme”.

f) Al·legació relativa a l’article 19 dels Estatuts sobre les competències i funcions de la
Gerència relativa a afegir un nou punt 16 amb el següent contingut:  “16. Col·laborar
amb la representació de personal per dur a terme les tasques de gestió de la institució
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que s’escaiguin i garantir els drets i deures laborals de tot el personal tot promovent i
protegint la salut, el desenvolupament i cohesió socials, l’equitat i al sostenibilitat, la
igualtat de tracte i la no discriminació així com l’apoderament”.

g) Al·legació a l’article 29 dels Estatuts relatiu al seu model organitzatiu, en el qual es
proposa afegit un nou paràgraf amb la següent redacció: “Que promogui la conciliació
de  la  vida  laboral  i  familiar  i  afavoreixi  el  desenvolupament  de  valors,  actituds  i
comportaments  ètics  que  contribueixin  a  corregir  els  estereotips  sexistes  i  d’altres
tipus. Que es comprometi a planificar i  executar normes i plans per a promoure la
igualtat de gènere en tots els àmbits de l’organització”.

h) Al.legació a  l’article 30 dels Estatuts per proposar afegir, al final del paràgraf, la
següent frase:  “Caldrà que la modificació sigui treballada de forma conjunta amb el
personal treballador i/o la representació del personal”.

Pel  que  fa  a  aquest  grup  d’al·legacions  cal  dir  que  els  estatuts  d’un  organisme
autònom queden clarament exclosos de qualsevol àmbit de negociació col·lectiva, tot i
això, aquests van ser explicats, compartits, i es van incorporar millores i suggeriments
que  van  ser  proposats  per  diferents  treballadors/es  de  l’Organisme.  Amb  tot,  de
manera informal, i amb clara bona fe per part de la Gerència, aquest document va ser
explicat  i  comunicat  a  totes  les  persones  treballadores,  i  modificat  si  així  es  va
considerar.

Així mateix, pel que fa al contingut de les al·legacions referent a que consti als Estatuts
la  normativa  sectorial  citada  proposada  per  l’article  5.2  dels  Estatuts  així  com  la
inclusió d’un nou apartat dins el model organitzatiu de Dipsalut,  cal dir que, malgrat
que  els  Estatuts  no  se’n  faci  constància  expressa,  això  no  significa  que  tota  la
normativa sectorial no sigui aplicable a Dipsalut, ans el contrari, aquesta normativa i
molta  d’altra  que  no  ha  estat  citada  per  les  al·legants  (normativa  sectorial  sobre
discapacitats, supressió de barreres arquitectòniques, etc...) també vincula a Dipsalut.
Tanmateix,  es  considera  que,  el  text  d’un estatuts,  no  és  la  norma adequada  per
recopilar tota la normativa sectorial que li pot ser aplicable atès que els estatuts d’un
organisme autònom són una norma especial que tenen com a funció concretar, per
l’àmbit determinat de l’organisme, el seu règim singular d’acord amb les competències
que li han estat atribuïdes mitjançant la desconcentració funcional, competències que
sempre seran exercides en el marc de les disposicions generals de règim local i la
resta de les normatives sectorials que li  siguin aplicables, entre elles, totes les que
citen les al·legant i també les que no citen.

Els conceptes que es proposen de “Sostenibilitat” i “Impuls de la justícia social”  en el
punt  4 de l’article  5 dels  Estatuts,  ja  són conceptes  inclosos en el  text  de l’acord
aprovat pel Consell Rector i pel Ple de la Diputació de Girona.

Altrament,  els  Estatuts  de  l’Organisme  Autònom  Dipsalut  regulen,  entre  d’altres
aspectes, l’organització interna de l’Organisme, fruit de la potestat d’autoorganització
que ostenta la Diputació de Girona, per la qual cosa procedeix desestimar aquestes
al.legacions i la resta d’al.legacions que no s’esmenten de manera expressa en els
fonaments jurídics d’aquest acord pel mateix motiu, llevat les dels articles 15 i 19 dels
Estatuts, en el sentit d’incorporar una nova competència, tant a la Presidència com a la
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Gerència, amb aquest  mateix contingut:  “Vetllar  perquè es garanteixi  la igualtat de
tracte i la no-discriminació cap a tot el personal de l’Organisme”.

3.  Pel  que  fa  a  l’al·legació  sobre  l’article  15 relativa  a  la  competència  de  la
Presidència de Dipsalut, en la qual proposen completar la redacció del seu apartat 19
afegint el  següent text que es transcriu en cursiva “19. Elaborar l’avantprojecte del
pressupost de l’organisme  i  donar compte de la seva gestió al Consell Rector”,  cal
assenyalar que l’article 208 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  estableix
que, al finalitzar l’exercici pressupostari, les entitats locals formaran el compte
general que posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari. En aquest sentit, cada any, la Presidència
de  Dipsalut,  sotmet  a  aprovació  del  Consell  Rector  el  retiment  dels estats  i
comptes anuals de l’Organisme on consta, amb especial detall, la liquidació del
pressupost.  Per tant,  aquesta al·legació es desestima atès que, anualment,  el
Consell  Rector  té  coneixement  de  la  gestió  econòmica  de  l’organisme.  Així
mateix,  en  cada  sessió  de  Consell  Rector,  s’informa  puntualment  als  seus
membres de les gestions que, tant la Presidència com la Gerència, estan duent a
terme mensualment.

4. Pel que fa a les al·legacions sobre la inclusió de normes de comunicació no sexista,
cal  assenyalar  que  els  Estatuts  ja  es  van  adaptar,  en  la  seva  major  part,  al  que
indiquen les normes d’ús no sexista del llenguatge, com es pot observar a la versió
aprovada.

Tot i això, amb la voluntat expressa de millorar en aquest aspecte, un cop vistes les
diferents aportacions i millores, i  a la vista de les correccions que han efectuat els
Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona respecte a les al.legacions presentades,
es considera que cal estimar una part d’aquestes al·legacions.

5.  L’article 201 del Decret 179/2015, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals   estableix  que  l’aprovació  inicial  dels
estatuts d’un organisme autònom   correspon al  Ple de la  corporació.  Seguidament
s’han de sotmetre a informació pública per un termini mínim de 30 dies per a l’examen
i la presentació d’al·legacions i suggeriments. El Ple ha de resoldre les al·legacions
formulades i, si s’escau, procedir a l’aprovació definitiva en el termini de tres mesos a
comptar  des  de  l’acord  d’aprovació  inicial.  El  text  dels  estatuts  s’ha  de  publicar
íntegrament  en el  Butlletí  Oficial  de  la  província  i  inserir  una referència  d’aquesta
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

D’acord  amb  aquests  antecedents,  ateses  les  competències  que  l’article  10  dels
Estatuts atribueix al Consell Rector, es proposa elevar al Ple, previ dictamen favorable
de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i
Cooperació Local, l’acord següent:

Primer. Estimar  parcialment  les al·legacions presentades per les representants del
personal laboral i funcionari de Dipsalut en relació a l’acord del Ple de la Diputació de
Girona de data 24 de març de 2021 relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels
articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 i la creació
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d’una disposició derogatòria i una  disposició addicional dels Estatuts de l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) en el següent sentit:

a) S’estimen  16  de  les  al·legacions  presentades  per  les  representants  del
personal laboral i funcionari de Dipsalut en el següent sentit:

o pel que fa a la introducció de millores en la redacció del text dels Estatuts
relatives a l’ús no sexista del llenguatge, s’estimen 14 de les al.legacions
presentades, ressaltades en color groc en el text annex d’aquest acord, en
virtut  de  les  correccions  sobre  elles  efectuades  per  part  dels  Serveis
Lingüístics de la Diputació de Girona. 

o S’estimen també les dues al·legacions proposades als articles 15 i 19 del
text dels Estatuts en quan a incloure una nova competència, tant per a la
Presidència com en la Gerència, en el següent sentit:

o Article 15.- Competència

Correspon a la Presidència:

(...)

15. Vetllar perquè es garanteixi la igualtat de tracte i la no-discriminació
cap a tot el personal de l’Organisme.

o Article 19.- Competència

Correspon a la Gerència:
(...)

8. En matèria de recursos humans, i sense perjudici de la facultat de
tutela de la Diputació de Girona, exercir les competències següents:
(...)

e.  Vetllar  perquè  es  garanteixi  la  igualtat  de  tracte  i  la  no-
discriminació cap a tot el personal de l’Organisme.

b)  La resta d’al·legacions es desestimen pels motius exposats en els fonaments
jurídics d’aquest acord.

Segon. Aprovar definitivament  d’aquesta  modificació  dels  Estatuts  de  Dipsalut,
quedant aprovat el Text refós dels Estatuts  que s’acompanya com  Annex a aquest
acord, on quedaran incorporades aquests modificacions ressaltades en negreta.

Tercer. Publicar íntegrament en el Butlletí oficial de la província de Girona, el nou text
refós  un  cop  esdevingui  aprovat  definitivament,  i  inserir  una  referència  d’aquesta
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Així mateix, es trametrà còpia de l’expedient o certificat dels acords adoptats juntament
amb l’annex del text articulat a la Direcció General d’Administració Local als efectes de
l’assentament corresponent en el Registre d’Ens Locals.

Quart. Notificar aquest acord a les al.legants.

Annex a l’acord:

TEXT REFÓS DEL   ESTATUTS DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA  
DIPUTACIÓ DE GIRONA

TÍTOL PRIMER
IDENTIFICACIÓ, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC, OBJECTIUS I FINALITATS

Article 1.- Naturalesa i personalitat jurídica 

1. L’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, en acrònim “Dipsalut”, és un
organisme autònom local de caràcter administratiu creat per la Diputació de Girona, dotat de
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per
al compliment de les seves finalitats, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública i acció
social. 

2. L’organisme autònom estarà adscrit a l’àrea que determini el Ple de la Diputació de Girona. 

3.  La  jurisdicció  d’aquest  organisme  s’estén  al  conjunt  del  territori  dins  del  qual  resulta
competent la Diputació de Girona.

Article 2.- Règim jurídic 

1. Dipsalut, atesa la seva condició, es regirà pels presents Estatuts, pel Reglament orgànic de
la Diputació de Girona i per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, així com també per
la legislació administrativa i de règim local, i, particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny); la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya;  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector
Públic;   la  normativa  de  contractació  pública  i  en  matèria  de  subvencions;  i  altres
disposicions concordants i de desenvolupament en matèria de règim local. 

Article 3.- Domicili 

1. L’organisme autònom tindrà el seu domicili a la ciutat de Girona, al carrer Pic de Peguera,
15. No  obstant  això,  l’organisme  podrà  acordar  el  trasllat  del  domicili  social,  així  com
l’establiment de les delegacions, oficines, centres o dependències necessàries per a l’exercici
de les seves funcions.

Article 4.- Capacitat jurídica 

1. Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, l’organisme
autònom de salut pública de la Diputació de Girona, d’acord amb l’ordenament jurídic, tindrà

50

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



plena capacitat jurídica per adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar contractes i encàrrecs
a mitjans propis,  concedir  subvencions,  signar convenis de col·laboració,  obligar-se i
exercitar les accions previstes en les lleis.

2. L’exercici d’aquesta capacitat estarà delimitada pels presents Estatuts i per les disposicions
aprovades i les resolucions dictades per la Corporació.

Article 5.- Competències i finalitats 

 Dipsalut  basa la seva activitat en la definició de l’Organització Mundial de la Salut
que la salut és un estat de benestar complet: físic, mental i social, i no tan sols
l’absència de malaltia. La salut depèn, doncs, no només de factors biològics, sinó
també  dels  anomenats  determinants  de  la  salut,  que  poden  ser  estructurals
(ambientals,  context  socioeconòmic,  polític  i  estructura  social)  i  intermedis
( recursos materials, psicosocials, conductuals i biològics).

Cal  incidir,  doncs,  en  tots  aquests  factors  i  determinants,  per  assolir  nivells
òptims de salut  i  benestar  a  una societat,  reconeixent  alhora que la  salut  i  el
benestar humans es distribueixen de forma desigual i  que, per tant,  cal també
contribuir en trencar les dinàmiques de desigualtat. És en aquest sentit de les
desigualtats ,  que també cal  aplicar  polítiques de  justícia  social,  enteses com
aquelles  que  creen  les  condicions  necessàries  perquè  es  desenvolupi  una
societat  econòmica i  socialment  equilibrada i  amb les  mateixes  oportunitats  i
condicions

 Amb aquesta premissa, Dipsalut desenvolupa les seves funcions principalment
d’acord amb el següent marc jurídic:

La  Llei  33/2011,  de  4  d’octubre,  General  de  Salud  Pública,  que  entre  altres
reconeix els principis d’equitat i de salut en totes les polítiques en el marc del
seu desplegament.

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública de Catalunya, que atorga, al seu
article 5, la condició d’autoritat sanitària als alcaldes i alcaldesses i defineix
quines són les seves competències 

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, que als seus articles 23 i 31,
estableix  que les entitats  locals tenen la  obligació de complir  les funcions
pròpies dels Serveis Socials Bàsics.

 D’acord amb la normativa anterior, l’organisme realitzarà funcions d’assistència i
cooperació  als  municipis  de  la  demarcació  de  Girona  en  relació  a  totes  les
competències que en matèria de salut pública i acció social els siguin atribuïdes
per la legislació de règim local i sectorial, tot garantint els principis de solidaritat,
eficàcia i equilibri intermunicipals, en el marc de la política econòmica i social,
assegurant  la  prestació  adequada  en  la  totalitat  del  territori  dels  serveis  de
competència municipal  i  participant en la  coordinació de l’Administració Local
amb la de la Comunitat Autònoma i l’Estat, de conformitat amb l’article 31 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.

 Els àmbits d’actuació de Dipsalut són, entre d’altres, els següents:

 Àmbit de la salut ambiental:

-Sanitat ambiental 
-Control de les aigües de consum humà
-Control sanitari d’establiments públics i indrets habitats 
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-Seguretat alimentària
-Sostenibilitat 

 Àmbit de la promoció de la salut i polítiques de justícia social:

-Estils de vida 
-Condicions de vida 
-Benestar de les persones
-Reducció de les desigualtats
-Impuls de la justícia social

 Aquells altres àmbits que acordin els òrgans de govern.

 Dipsalut podrà exercir, entre d’altres, funcions de:

a) Elaboració, oferta i execució del catàleg de serveis de l’organisme.
b) Assessorament, formació i transferència de coneixement.
c) Informació, recerca, innovació i avaluació.
d) Coordinació, col·laboració i enllaç amb la resta d’agents del territori.
e) Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats

esmentades i  que acordi el  seu Consell  Rector i  el Ple de la Diputació de
Girona.

 Els àmbits i funcions anteriors es podran desenvolupar a través dels següents
instruments de gestió:

 La prestació de servei.
 Els programes de foment econòmic.
 Els programes d’assessorament, formació i transferència de coneixement.

Article 6.-Objectius

En relació amb el que preveu l'article 5 d'aquests Estatuts, l'organisme autònom local Dipsalut
pot dur a terme tots els actes que tendeixin als objectius següents:

1. Promoure i protegir la salut, el desenvolupament i cohesió social, l’equitat i
la  sostenibilitat  a  la demarcació,  amb el  compromís i  voluntat  d’incorporar  la
paritat de gènere  i l’apoderament individual i comunitari. 

2. Col·laborar  amb diferents  administracions  i  altres  agents  del  territori  per
promoure la millora de la salut i el benestar, així com participar en aliances,
taules i grups de treball.

3. Fer de nexe de connexió entre ens del sector públic o entre aquests i entitats
per tal de millorar en eficiència i eficàcia les polítiques de salut i socials de la
demarcació.

4. Impulsar,  establir  i/o  participar  en  projectes  d’innovació  vinculats  al  seu
àmbit d´actuació.

5. Impartir  formació adreçada a la  ciutadania,  a altres administracions i  a
professionals i professorat, inclòs el no universitari.

6. Orientar la seva estratègia en la línia dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible  (ODS)  que  guien  la  implementació  de  l’Agenda  2030  de  les
Nacions  Unides  per  al  Desenvolupament  Sostenible  i  en  la  dels  eixos
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estratègics definits al seu pla estratègic, que impulsin la connexió entre els
diferents agents, el coneixement del seu àmbit d´actuació i el nou model que
relaciona la salut, la dimensió social i la sostenibilitat.

L’organisme també podrà crear associacions cíviques o ajudes al funcionament de les ja
existents, sempre que tendeixin a la millora de la salut o social.

Així mateix podrà acceptar herències, llegats i donacions, i obtenir subvencions i altres ajuts
de l'Estat i de corporacions públiques o de particulars per a la realització d'estudis sobre salut
pública.

TÍTOL SEGON
ÒRGANS  DE  GOVERN  I  D’ADMINISTRACIÓ,  COMPETÈNCIES  I  RÈGIM  DE
FUNCIONAMENT

Article 7.- Òrgans de govern i d’administració 

El govern, l’administració i la representació de l’organisme està a càrrec dels òrgans següents:

1. el Consell Rector 
2. la Presidència
3. la Vicepresidència o Vicepresidències
4. la Gerència 

Secció primera
El Consell Rector

Article 8.- Concepte

El Consell  Rector  és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i  l’alta orientació i
fixació de les grans línies d’actuació de l’organisme autònom.

Article 9.- Composició 

El Consell Rector tindrà la composició següent:

 Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Girona o diputat  o
diputada en qui hagi delegat.

 Vocals designats pel Ple de la Diputació de Girona en nombre mínim de vuit i màxim de
dotze, dels que com a mínim dues terceres parts han de ser diputats i diputades de la
Diputació de Girona. 

Article 10.- Competències 

Correspon al Consell Rector:

1. Aprovar el programa d’actuació
2. Aprovar les memòries de gestió periòdiques
3. Proposar  l’aprovació  dels  pressupostos  i  les  seves  modificacions,  d’acord  amb les

respectives Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Girona
4. Proposar l’aprovació de reglaments
5. Proposar l’aprovació dels Comptes generals 
6. Proposar l’aprovació de l’Inventari de béns
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7. Proposar l’aprovació de la modificació d’Estatuts
8. Aprovar la  política  de personal,  la  plantilla,  la  relació  de llocs de treball  i  el  règim

retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència.
9. Aprovar  els  criteris  de  distribució  dels  complements  de  productivitat  i  incentius  al

personal a proposta de la Presidència 
10. Aprovar els convenis col·lectius i els acords marc  en matèria de funció pública de

l’organisme,  i  proposar  al  ple  de  la  Diputació  els  acords  que  determinin  o
modifiquin condicions retributives.

11. Aprovar els convenis marc corresponents
12. Aprovar les bases i  el  pla  estratègic de subvencions,  sense perjudici  d’altres

competències en matèria de subvencions que derivin de les bases d’execució del
pressupost que s’aprovin cada anualitat.

13. Proposar l’aprovació de les taxes que, si escau, hagi de percebre Dipsalut 
14. Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’organisme. 
15. Exercir  aquelles  altres  atribucions que,  essent  inherents  a  les  comeses pròpies de

l’organisme autònom, la Llei 7/1985 atribueixi al ple de l’entitat local amb el caràcter de
delegable i no hagin estat reservades al Ple de la Diputació de Girona o assignades a
un altre òrgan

16. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent el Consell Rector per a
la seva contractació.

17. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació quan superin els llindars establerts
a la normativa.

18. Aprovar  convenis  amb  persones  i  entitats,  públiques  o  privades,  quan  portin
vinculada  una  despesa  a  càrrec  del  pressupost  de  Dipsalut  que  superi  els
100.000 euros,  i l’autorització i disposició de despeses que se’n derivin, incloses les
plurianuals.

19. Aprovar  la  concertació  d’operacions  d’endeutament  a  curt  i  llarg  termini,  amb
autorització del Ple de la Diputació.

20. Crear ens instrumentals que tindran la consideració de mitjà propi i servei tècnic per a
l’acompliment de les competències i finalitats de Dipsalut

21. Aprovar  l’autorització,  disposició,  l’autorització-disposició  i  l’autorització-
disposició-reconeixement  de l’obligació  de despesa que es derivin dels  actes
administratius que dicti en l’exercici de les competències anteriors.

Article 11.- Quòrum d’assistència a les sessions 

1.  En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions del Consell
Rector serà d’un terç del nombre total dels seus membres  que mai no podrà ser inferior a tres
persones.

En segona convocatòria,  mitja  hora després,  serà  suficient  la  presència  de tres  membres;
aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.

En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones que
ocupin  la  Presidència  i  la  Secretaria,  o  de  les  persones  que  d’acord  amb  les  previsions
d’aquests Estatuts les substitueixin.

2. En el cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés la sessió, podrà tenir lloc
una reunió informativa per donar compte a les persones presents dels assumptes que havien
estat inclosos en l’ordre del dia.

De concórrer les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior, quedaran acreditades les
raons  d’urgència  per  tal  que  la  Presidència de  la  Diputació,  si  així  ho  considera  oportú,
exerceixi  les  competències  del  Consell  Rector,  al  qual  se’n  donarà  compte,  en  la  sessió
següent que celebri, a l’efecte de ratificació.
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Article 12.- Funcionament de les sessions 

El funcionament de les sessions es desenvoluparà de la següent manera: 

a) El Consell Rector es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos en sessió
ordinària.

b) El  Consell  Rector  es  reunirà  en  sessió  extraordinària  sempre  que  ho  consideri
necessari la Presidència o a petició d’una tercera part dels membres.

c) La fixació de les dates de les sessions correspondrà a la Presidència, que mantindrà
una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries.

d) A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones
que exerceixin els càrrecs de secretari o secretària, interventor o interventora i tresorer
o tresorera, o funcionaris en què hagin delegat i la persona titular de la Gerència. A
criteri de la Presidència, podran ser convocats altres responsables de l’organisme o
persones  alienes  que  informaran  o  assessoraran  a  l’òrgan  col·legiat  sobre  els
assumptes per als quals es requereixi la seva presència.

e) En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions establertes per la
legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats. 

f) En  cas  de  necessitat  i  en  situacions  excepcionals  de  força  major,  de  risc
col·lectiu o catàstrofe que impedeixin el normal funcionament presencial de les
sessions, de conformitat amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, d’abril, la Presidència
podrà decidir que la sessió es dugui a terme amb caràcter telemàtic.

Les vocals del Consell Rector que tinguin la baixa per risc durant l’embaràs, o els vocals
que gaudeixin de permís de maternitat o paternitat, així com els que pateixin una malaltia
prolongada greu que de forma clara i justificada impedeixi la seva assistència  personal a
la sessió, podran assistir a distància a les sessions mitjançant videoconferència o altre
procediment similar, participant en la votació dels assumptes a tractar, sempre que quedi
garantit el sentit del seu vot i de la seva llibertat per emetre’l. 

S’exclouen d’aquesta possibilitat de participació a distancia:

- La sessió constitutiva del Consell Rector de l’organisme. 
- L’elecció del President o Presidenta de l’organisme. 

Correspon de forma expressa l’apreciació de la causa de la malaltia a la Presidència, o
a la Vicepresidència de l’organisme, en funció de qui presideixi la sessió.

Article 13.- Adopció d’acords pels òrgans de govern

1. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent com a tal la
que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra.

2. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació, i si persisteix l’empat decidirà la Presidència
amb el seu vot de qualitat.

3.  El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan també podran abstenir-se de
votar.

Secció segona
La Presidència

Article 14.- Concepte
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1. La Presidència, que recau en la persona titular de la Presidència de la Diputació de Girona,
és  l’òrgan  que  ostenta  la  màxima  representació  de  DIPSALUT,  i  en  dirigeix  el  govern  i
l’administració. 

2. En el cas que ho consideri oportú, la Presidència de la Diputació podrà delegar les seves
funcions  en  un  o  en  diversos  vocals del  Consell  Rector.  La  Presidència  delegada  de
l’organisme exercirà les funcions atribuïdes a la presidència en els presents Estatuts, llevat que
en el decret de delegació s’estableixi altra cosa.

Article 15.- Competències 

Correspon a la Presidència:

1.Representar  l’organisme autònom en els  actes que ho requereixin  i  subscriure,  en
l’esmentada  qualitat,  qualsevol  tipus  de  documents  que  sigui  necessari  per  a  la
consecució de les seves finalitats.

2.Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels òrgans
col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat

3.Aprovar  i  adjudicar  els  expedients  de  contractació  dintre  dels  límits  quantitatius
determinats per la legislació vigent.

4.Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent la Presidència  per a la
seva contractació.

5.Aprovar  les  convocatòries  de  subvencions,  excepte  en el  cas  de  l’aprovació
conjunta de bases i convocatòria, en que la competència recau en el Consell
Rector.

6.Aprovar les subvencions directes de caràcter nominatiu, previstes al pressupost
de l’organisme.

7.Aprovar les subvencions directes per interès públic o social, dins dels límits que
s’aprovin en cada legislatura.

8.Aprovar convenis amb persones i  entitats,  públiques o privades,  quan portin
vinculada una despesa a càrrec del pressupost de Dipsalut inferior o igual a
100.000 euros i l’autorització i disposició de despeses que se’n derivin.

9.En  base  al  que  estipula  la  Llei  de  Bases  de  Règim  Local,  exercir  la  funció
delegada de la direcció superior de personal:

a) Nomenar els  funcionaris de carrera de l’organisme i  contractar   personal
laboral

b) Nomenar al personal interí i contractar personal laboral temporal
c) Nomenar i separar la persona que ocupi la Gerència
d) Aprovar l’oferta pública d’ocupació, les bases de selecció de personal i les

bases de provisió de llocs de treball
e) Resoldre  les  convocatòries  per  a  la  provisió  dels  llocs  de  treball  de

l’organisme,  i  nomenar  i  remoure   les  persones  que  ocupin  càrrecs  de
comandament

f) Efectuar  l’assignació  individualitzada  de  complements  de  productivitat  i
incentius al personal

g) Resoldre  els  supòsits  d’excedència  o  altres  situacions  previstes  en  la
legislació vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de la Diputació
de Girona en el cas de personal funcionari d’aquesta

10.Aprovar les modificacions pressupostàries, quan aquestes no siguin competència de
la Diputació de Girona, segons les bases d’execució del pressupost.

11.Retre els estats de comptes de l’organisme i proposar la liquidació del pressupost.
12.Aprovar l’obertura i la cancel·lació de comptes bancaris.
13.Aprovar  la  constitució  de  bestretes  de  caixa  fixa,  les  seves modificacions i

cancel·lacions.
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14.Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos de
l’organisme davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció.

15.Vetllar  perquè es garanteixi  la  igualtat  de tracte  i  la  no-discriminació  cap a tot  el
personal de l’organisme

16.Elevar  al  Ple  de  la  Diputació  la  proposta  d’acceptació  dels  acords  de  delegació
adoptats pels ajuntaments, dels quals posteriorment es donarà compte al Consell
Rector.

17.Emetre recomanacions a les entitats locals en cas de catàstrofe o d’infortunis
públics o greu risc dels mateixos, per la presa de les mesures necessàries i
adequades.

18.Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies de
l’organisme autònom, la Llei 7/1985 atribueixi a la presidència de l’entitat local amb el
caràcter de delegables i no hagi estat reservada a la Presidència de la Diputació o
assignada a un altre òrgan

19.Elaborar l'avantprojecte del pressupost de l'organisme.
20.Aprovar  l’autorització,  disposició,  l’autorització-disposició  i  l’autorització-

disposició-reconeixement de l’obligació de despesa que es derivin dels actes
administratius que dicti en l’exercici de les competències anteriors.

21.Aprovar les despeses no atribuïdes a altres òrgans
22.Aquelles altres atribucions no assignades a altres òrgans.

De conformitat amb l’article 34.1.i  de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les
Bases de règim local, la Presidència podrà en casos de urgència, assumir matèries
competència  del  Consell  Rector,  de  forma  justificada  i  donant  compte  al  Consell
Rector a la primera sessió que celebri per a la seva ratificació, sempre i quan siguin
delegables.

Secció tercera
La Vicepresidència o Vicepresidències

Article 16.- Concepte i nomenament 

1. La Vicepresidència o Vicepresidències és l’òrgan de govern que, en el seu ordre, substituirà
la Presidència i n’assumirà les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia de
la persona que en sigui titular.

2. La Presidència de la Diputació nomenarà la persona que hagi d’ocupar la Vicepresidència o
les Vicepresidències d’entre els vocals  del Consell Rector. 

Article 17.- Exercici de funcions delegades per la Presidència 

A més  de  les  funcions  de  substitució,  la  Vicepresidència  o  Vicepresidències  exerciran  les
funcions que li delegui la Presidència de la Diputació. 

Secció quarta
La Gerència

Article 18.- Concepte 

La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la gestió econòmica i administrativa i la
direcció estratègica de l’organisme de conformitat amb les directrius fixades pel Consell
Rector i la Presidència. 
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La persona titular d’aquest òrgan de direcció professional haurà de ser funcionari o funcionària
de carrera o laboral de les Administracions Públiques o un o una professional del sector privat,
titulat superior en ambdós supòsits, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon
supòsit.

La persona titular de la Gerència serà escollida d’acord amb els criteris d’idoneïtat, mèrit
i capacitat, mitjançant un procediment que respecti la publicitat i concurrència.

Article 19.- Competències i funcions 

Correspon a la Gerència:

Executar  i  fer  complir  els  actes  dels  òrgans  de  govern  i  adoptar  les  disposicions
particulars que exigeixi el seu millor compliment.

 Executar i fer complir els objectius estratègics i els acords dels òrgans de govern, i
adoptar les disposicions particulars adients per al seu millor compliment.

Organitzar,  dirigir,  administrar  i  inspeccionar  serveis  i  exercir  el  seguiment  i
control  dels  programes  de  Dipsalut  de  conformitat  amb les  directrius  dels
òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius i de gestió,
amb  la  participació  i  consideració  del  criteri  de  l’equip  directiu  tècnic  de
l’organisme.

Representar  l’organisme en  els  casos  en  què  aquesta  representació  no  sigui
assumida per la Presidència o alguna de les vicepresidències, i relacionar-se
amb  les  administracions  públiques,  les  institucions,  les  entitats  i  els
particulars. 

Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general.
Adoptar  les  disposicions  de  règim  interior  necessàries  per  al  funcionament  de

l’organisme, formular propostes a la Presidència i exercir el control del personal. 
Administrar el patrimoni de l’organisme.
En matèria  de recursos humans, i  sense perjudici de la facultat de tutela de la

Diputació de Girona, exercir les competències següents: 

1. Assistir  a  la  Presidència  en  la  seva funció  de  direcció  superior  del
personal, exercint el comandament tècnic immediat.

2. Elaborar les propostes de plantilla i relació de llocs de treball.
3. Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament. 
4. Elaborar i proposar els instruments vinculats a la gestió dels recursos

humans de l’organisme, per a la seva ordenació i progressió. 
5. Vetllar perquè es garanteixi la igualtat de tracte i  la no-discriminació

cap a tot el personal de l’organisme.
6. Assistir, en representació de l’organisme, a les meses de negociació

amb la representació dels treballadors.
7. Adscriure al personal als diferents llocs previstos a les relacions de lloc de

treball, tant si suposa mobilitat funcional com geogràfica, i d’acord amb les
normes de provisió de llocs aprovades.

8. Autorització l’assistència a cursos, congressos i altres convocatòries, per a la
formació i perfeccionament de tot el personal de l’organisme autònom.

9. Autoritzar el pla anual de vacances.
10. Autoritzar la realització d’hores extraordinàries.
11. Proposar  a  la  Presidència  la  incoació  d’expedients  sancionadors  al

personal.

Elaborar i elevar, a la consideració del Consell Rector, el pla d’actuació i catàleg
de serveis de l’organisme.
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Elaborar els plans estratègics i les memòries de gestió de l’organisme i  elevar-
los a la consideració del Consell Rector.

Vetllar  per  la  millora  dels  mètodes  de  treball  i  per  la  introducció  de  les
innovacions tecnològiques adequades,  així  com pel  correcte  manteniment  i
conservació de les instal·lacions i equipaments.

Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments.
En matèria d'autorització de despeses, l'autorització de les següents:

1. Les d'assistència,  locomoció i  dietes que puguin acreditar-se per part  del
personal.

2. Qualsevol altra prèvia delegació de la Presidència.
Aquelles competències que li siguin atribuïdes pel Consell Rector o la Presidència en

matèria  de  contractació  d’obres,  serveis,  subministres  o  qualsevol  altre  tipus  de
contracte establert a la legislació.

Col·laborar amb la Presidència en la convocatòria  i  fixació de l'ordre del  dia de les
sessions del Consell Rector.

Aprovar  l’autorització,  disposició,  l’autorització-disposició  i  l’autorització-
disposició-reconeixement de l’obligació de despesa que es derivin dels actes
administratius que dicti en l’exercici de les competències anteriors.

 Signar, en fase prèvia, les operacions comptables  corresponents a les diferents
fases  d'execució  de despesa  pressupostària,  i  les  relacions  d'operacions  de
reconeixement d'obligacions.

 Les que la Diputació de Girona li encomani en relació a l’assistència i cooperació als
municipis de les comarques de Girona, en matèria de salut pública.

Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern.

Secció cinquena
Règim de recursos

Article 20.- Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern 

1. Els actes dels òrgans de govern quan posin fi a la via administrativa són susceptibles
de recurs en els termes previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment de les
administracions publiques.

No  obstant,  les  persones  interessades podran  formular  recurs  d’alçada  davant  la
Presidència de la Diputació de Girona, excepte en aquells  casos en que concorri  un
recurs especial per raó de la matèria.

2.  En  els  supòsits  que,  per  raó  d’urgència,  la  Presidència  de  la  Diputació  exerceixi
competències  atribuïdes  a  òrgans  col·legiats  de  l’organisme  autònom,   les  persones
interessades podran formular recurs de reposició potestatiu davant d’aquella Presidència.

3. En els litigis entre administracions públiques no serà procedent interposar recurs en
via administrativa. No obstant això, quan una administració interposi recurs contenciós-
administratiu contra Dipsalut, podrà requerir prèviament a Dipsalut per tal que derogui la
disposició,  anul.li  o revoqui l’acte,  faci  cessar o modifiqui l’actuació material,  o iniciï
l’activitat a la que estigui obligat.

TÍTOL TERCER
SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA 

Article 21.- Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
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Les funcions de Secretaria,  Intervenció i  Tresoreria de l’organisme seran exercides per les
persones titulars de la Diputació, amb les facultats pròpies dels seus càrrecs. Les esmentades
funcions podran ser delegades, per resolució de la Presidència de la Diputació a proposta de
les persones titulars respectives, a altres funcionaris de la Diputació o de Dipsalut de grup
de classificació A1.

TÍTOL QUART
RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL

Article 22. Règim econòmic i pressupostari

El règim econòmic de l’organisme autònom es basarà en pressupostos anuals d'ingressos i
despeses que elaborarà la Gerència i que el Consell Rector proposarà la seva aprovació pel
Ple  de la Diputació de Girona per  integrar-se en el  pressupost  general  de la Diputació de
Girona.

Article 23. -Comptabilitat i control econòmic i financer 

1.  L’execució  del  pressupost  s’efectuarà  de  conformitat  amb  les  Bases  d’Execució  del
Pressupost General de la Diputació de Girona.

2.  La funció de control intern correspondrà a l’òrgan interventor de conformitat amb el que
disposi la legislació vigent.

3. L’organisme autònom està sotmès al règim de comptabilitat pública en els termes establerts
en la llei.

Article 24. -Recursos del Servei 

Per al compliment de les seves finalitats, l’organisme comptarà amb els recursos econòmics
següents:

Les taxes, els preus públics i els altres ingressos que es puguin obtenir per la utilització
dels serveis que presti l’organisme

Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat
Les subvencions que aportin les entitats i organismes de caràcter oficial o particular a

les finalitats de l’organisme.
Els llegats o donacions a l’organisme que hagin estat acceptades pel Consell Rector.
Les  aportacions  de  la  Diputació  de  Girona  amb  càrrec  als  pressupostos  de  la

Corporació.
Els crèdits i altres aportacions obtingudes d’entitats oficials i particulars.
Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal aplicable.

Article 25. -Patrimoni

1. Constitueix patrimoni de l’Organisme:

Els béns i els drets que aporti la Diputació de Girona
Els béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol.
Els béns i els drets que adquireixi procedents d’un altre organisme. 

2. El  patrimoni  de l’organisme quedarà  reflectit  en l'inventari  corresponent,  que revisarà el
Consell Rector.
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3. Dipsalut haurà de portar i mantenir actualitzat l’Inventari dels seus béns i drets, tant
propis com adscrits, en la forma establerta a la legislació patrimonial aplicable als ens
locals, que haurà de rectificar anualment, amb referencia a 31 de desembre, i comprovar
amb  motiu  de  la  renovació  dels  seus  òrgans  derivada  de  cada  nou  mandat  de  la
Diputació.

TÍTOL CINQUÈ
DEL PERSONAL I DE L'ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Article 26.- Personal 

L'organisme ha de disposar del personal necessari per al compliment de la seva comesa, el
qual forma part de la plantilla aprovada pel Consell Rector i el Ple de la Diputació. S'hi ha de fer
constar el nombre, la classificació dels llocs de treball, la categoria i les funcions del personal.

Article 27.- Plantilla 

Integren la plantilla de l'organisme:

oEl personal funcionari que presti serveis en l'organisme autònom local.
oEl personal laboral contractat.
oEl personal directiu 

Article 28.- Règim jurídic aplicable a la contractació del personal 

1. La contractació o nomenament del personal esmentat en l'article anterior, la fixació de
les seves remuneracions  i dels seus drets i obligacions, s'han de subjectar a la normativa
vigent de les corporacions locals i la normativa de funció pública i laboral.

2. Així  mateix  correspondrà  a  l’organisme  l’abonament  de  les  seves  retribucions  i
l’exercici de les potestats organitzatives i disciplinàries.

Article 29.- Model organitzatiu

D’acord amb el propòsit de la millora de la salut i el benestar de les persones, i prenent
com a referència models organitzatius adaptats als entorns canviants i als reptes actuals
de l’administració pública, l’organisme aposta per un model que promogui la vinculació i
el  sentit  de  pertinença  dels  professionals amb  la  missió  i  el  propòsit  evolutiu  de
l’organisme. 

Així, doncs, promou una organització interna basada en la confiança, la responsabilitat,
el compromís, l’autogestió i finalment l’harmonització entre el sentit de la vida de cada
persona i la missió de l’organisme.  

Dipsalut  té  plena  facultat  per  organitzar,  perfeccionar  i  ampliar  els  seus  serveis,  així  com
determinar-ne l’estructura, la distribució orgànica de les funcions, les atribucions i les facultats
del personal que configuri els diversos llocs de treball. 

Tot això d´acord amb les disponibilitats de la plantilla aprovada, els crèdits consignats en el
pressupost i les normes que a aquest efecte estableixen els diferents reglaments de serveis i
règim interior, i sens perjudici de les facultats reservades a la Diputació de Girona.

TÍTOL SISÈ

MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME
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Article 30. – Modificació dels estatuts

La modificació dels presents Estatuts, que es podrà realitzar tant a iniciativa de la
Diputació com en virtut de proposta del Consell Rector, exigirà la prèvia aprovació del
Ple  de  la  Diputació  i  el  seguiment  del  mateix  procediment  exigit  per  a  la  seva
aprovació. 

Article 31. – Dissolució de l’Organisme

o L’organisme s’extingirà quan així ho acordi el Ple de la Diputació de Girona, en
ús de la seva potestat d’autoorganització, per donar-se alguna de les següents
causes:

o  Impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
o  Modificació de la forma de gestió dels serveis que constitueixen el seu objecte.
o  Per qualsevol altra causa legal.

o L’acord del Ple de la Diputació de Girona pel qual s’aprovi l’extinció de DIPSALUT
haurà de contenir els criteris per efectuar la seva liquidació.

o En el supòsit de dissolució de l’organisme, la Diputació de Girona el succeirà
universalment,  tant  respecte del  seu patrimoni,  que revertirà  íntegrament a  la
Diputació de Girona, com respecte a totes les seves relacions jurídiques, que hi
quedaran subrogades.

o El personal funcionari i el personal laboral objecte de successió empresarial s’integrarà
a la plantilla de la Diputació de Girona. Respecte al personal laboral contractat per
l’organisme  autònom  únicament  quedarà  subrogat  a  la  Diputació,  si  aquesta
continua  realitzant  la  mateixa  activitat  que  l’organisme  autònom,  mitjançant
alguna de les modalitats de gestió dels serveis públics que preveu l’article 85 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

TÍTOL SETÈ
RÈGIM JURÍDIC I DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE L’ORGANISME

Article 32.- Règim jurídic

1.En  tot  allò  no  previst  en  aquests  Estatuts,  regiran  les  prescripcions  contingudes  en  la
normativa de règim local.

Article 33.- Durada del mandat dels òrgans de govern

La  finalització  del  mandat  dels  membres dels  òrgans  de  govern  unipersonals  i  col·legiats
coincidirà amb la de les corporacions locals. No obstant això, continuaran en les seves funcions
sols per a l’administració ordinària fins a la renovació dels membres.

TÍTOL VUITÈ
FACULTATS I TUTELA DE LA DIPUTACIÓ

Article 34.- Tutela i coordinació

1. La funció tutelar de l'organisme autònom l'exercitarà la Diputació de Girona, qui la durà a
terme mitjançant els seus òrgans competents.
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2. Les facultats tutelars afectaran tots aquells actes que requereixin l'aprovació del Ple de la
Diputació, enumerats en aquests Estatuts, i els que estableixi la legislació de Règim Local.

3. La Presidència de la Diputació podrà suspendre els acords de l'organisme quan constitueixin
una infracció manifesta de les lleis o per qualsevol altra causa que atempti greument contra els
interessos de la Diputació.

4. En aplicació del principi de coordinació i, a efectes d'assegurar la necessària unitat de criteris
entre tots els ens descentralitzats, així com per eficàcia processal, el Ple establirà tots aquells
acords que consideri oportuns en base a harmonitzar l'actuació administrativa de l'organisme.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

L’aprovació  dels  presents  Estatuts  suposa  la  modificació  dels  vigents  actualment,
aprovats inicialment pel Ple de la Diputació de Girona el 24 de novembre de 2015, els
quals quedaran derogats en el moment de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els preceptes d’aquests Estatuts que, per sistemàtica legislativa, incorporin aspectes de
la legislació bàsica de l’Estat o de la legislació autonòmica i aquells en que es facin
remissions a preceptes d’aquestes, s’entenen automàticament modificats i/o substituïts,
en el moment en que es produeixi la revisió o modificació d’aquesta legislació, excepte
que  resultin  compatibles  o  permetin  una  interpretació  harmònica  amb  les  noves
previsions legislatives.

L’entrada en vigor dels presents Estatuts es produirà una vegada realitzada la tramitació
de  l’expedient  de  modificació  d’Estatuts,  l’endemà de  la  publicació  dels  mateixos  al
Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.”

El senyor President  manifesta que passaríem al punt  13è de l’ordre del dia i  últim
d’aquesta  comissió,  que  és  estimar  parcialment  les  al·legacions  presentades  a  la
modificació  dels  estatuts  de  l’organisme  autònom  Dipsalut.  Té  la  paraula  la
vicepresidenta senyora Maria Puig.
La vicepresidenta senyora Maria Puig, pren la paraula i diu:  Gràcies, president. Bon
dia. En primer lloc, permeteu-me fer un agraïment als equips tècnics que han treballat
fins a arribar aquí, tant en el procés intern a Dipsalut com també en tot el treball de
confecció i tramitació a la Diputació; també als grups polítics, per la seva participació.
Arribem  al  final  d’aquest  procés  de  renovació  resolent  aquestes  al·legacions
parcialment per donar per finalitzat aquest procés i,  per tant,  renovats els estatuts.
Aquests  estatuts  abasten  els  objectius  i  situen  estratègicament  l’organisme en  els
eixos de salut, social, sostenibilitat... Incorporen la transferència, el coneixement com a
un  objectiu  important,  la  investigació...  Situen  els  ODS  com  a  un  eix  de  treball
important. I com deia, tanquem aquest procés de participació interna dins del Consell
Rector, i ara amb aquestes al·legacions, que els estimem parcialment.
D’una banda, es descarten temes organitzatius perquè els estatuts no és l’àmbit on
recollir-los. Alguns temes també han estat descartats considerats que ja eren reflectits i
a risc de ser redundants o altres normes sectorials que dins de tot aquest plantejament
estratègic  en poden ser  molts,  excepte les que són de referències més concretes
relacionades amb les competències de l’organisme. De les al·legacions que s’estimen
parcialment comporten alguna concreció més i, per tant, entenem que una millora en el
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document, així com també unes millores lingüístiques contrastades amb els serveis
lingüístics de la casa.
Dit  això,  agrair  la  participació  a  tothom que donarem per  finalitzada  amb aquesta
aprovació i felicitar-nos per tenir aquests estatuts mirant al futur amb un recorregut, i
renovats ja aquest 2021.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Puig. Bona feina, també, i cal agrair-
la a tota la gent que hi ha participat. Tenim alguna consideració per part d’algun grup?
La senyora Pèlach, respon: Sí, nosaltres.
El senyor President, diu: Sí? Doncs endavant, senyora Pèlach.
La  diputada  senyora  Laia  Pèlach,  intervé  i  manifesta:  Sí,  moltes  gràcies.  De  fet
nosaltres en el Consell Rector ja vam tenir la oportunitat de comentar-ho, però en tot
cas també vam aprovar de manera inicial els estatuts ja en el seu moment. S’havien
recollit,  també,  les  aportacions  que  havíem fet  nosaltres.  Per  tant,  vam  agrair  en
aquest sentit la feina feta i seguim agraint-la. I dit això, és cert que les al·legacions que
s’han presentat nosaltres vam entendre que es feien amb una voluntat constructiva i
que permetien anar més enllà en alguns aspectes que nosaltres no havíem tingut en
compte suficientment i que els mateixos estatuts no preveien. Per tant, entenem que
valia la pena anar una mica més enllà en aquesta acceptació de les al·legacions, que
entenem això, que tenia la voluntat de millorar el document. Per tant, ens sembla bé
que s’hagin acceptat aquestes [...] de tipus més lingüístic, però també creiem que n’hi
havia  d’altres  que  es  podrien  haver  acceptat  igualment,  que  permetien  tenir  un
document una mica més complet. Per tant, nosaltres avui el que farem és abstenir-
nos, com van fer en el Consell Rector. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Fernández.
El  diputat  senyor  Juli  Fernández,  intervé i  manifesta:  Sí,  gràcies  president.  Bé,  el
nostre grup, malgrat que a la Comissió Informativa vàrem fer reserva de vot, amb un
únic objectiu d’analitzar les esmenes que s’havien presentat i en quina part quedaven
estimades. Pensem que l’estimació que es fa millora substancialment el  document.
Com també a l’aprovació inicial vàrem fer el vot positiu, doncs amb aquestes esmenes
que s’incorporen penso que el document queda millorat. Per tant, ratifiquem el nostre
vot positiu, el mateix que vàrem fer en l’aprovació inicial.
El senyor President, respon: Moltes gràcies. Senyora Puig, no sé si ha d’afegir alguna
cosa vostè. No?
La vicepresidenta senyora Maria Puig, diu: Reiterar els agraïments, i res més.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, també per part meva, fer-ho. 26 vots a
favor,  1  abstenció,  quedarien aprovats definitivament  aquests  estatuts.  Per  tant,  ja
regirien els nous. 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. 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

14. Autoritzar  l'increment  dels  percentatges  per  a  les  despeses
corresponents a exercicis futurs per al finançament de les activitats de
l'IRTA 2021-2024 - Medi Ambient. 2021/X020203/3309
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“La Diputació de Girona i l’IRTA valoren positivament la col·laboració que s’ha dut a
terme als darrers anys. Ambdues parts tenen interès en donar un pas més mitjançant
un conveni de col·laboració amb el que s’asseguri la continuïtat del finançament per
part de la Diputació de Girona de les activitats de l’IRTA;  l’adequació del destí del
finançament  a  les  necessitats;  les  previsions  de  manteniment  de  les  estructures  i
activitats que l’IRTA desenvolupa en benefici del sector agroalimentari i de la societat a
les comarques de Girona. 

La proposta de conveni fa la previsió d’una subvenció plurianual de la diputació de
Girona a l’IRTA pels imports següents:

2021 2022 2023 2024

278.000,00 € 278.000,00 € 278.000,00 € 278.000,00 €

L’import de cada any es preveu que sigui repartit en transferències per a despeses
corrents per import  de 228.000,00 € i  transferències per a despeses d’inversió per
import de 50.000,00.

Atès que la previsió de plurianualitat supera els percentatges previstos a l’article 174.3
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) per a les despeses corresponents a
exercicis futurs; per tant, és necessari que el Ple n’autoritzi l’increment, d’acord amb el
que preveu l’article 174.5 del mateix TRLRHL.

Vist l’informe del centre gestor de Medi Ambient de data 21 de maig de 2021.

D'acord amb els antecedents,  la Comissió Informativa de Territori  i  Sostenibilitat  hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:

Autoritzar excepcionalment per a aquest acte l’increment dels percentatges previstos a
l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) per a les despeses
corresponents a exercicis futurs, d’acord amb el que preveu l’article 174.5 del mateix
TRLRHL.”

El senyor President comenta que passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat,
que  seria,  primer,  autoritzar  l’increment  dels  percentatges  per  a  les  despeses
corresponents a exercicis futurs per al finançament de les activitats de l’IRTA entre els
anys 2021 i 2024. Té la paraula la diputada senyora Anna Barnadas.
La diputada delegada de Medi Ambient, pren la paraula i manifesta: Sí, moltíssimes
gràcies, president. Bé, aquest és un tema que hem estat treballant l’últim any amb
l’IRTA. L’IRTA ha fet la feina d’incorporar Mas Badia dintre la seva organització i amb
tot  plegat  ara  l’IRTA  ens  resulta  un  espai  molt  interessant  sobretot  pels  temes
demostratius  de  transició  energètica  a  l’àmbit  més  rural  i  agrícola.  Per  tant,  ells
demanaven que hi hagués una mica d’estabilitat i poder fer aquest conveni a tres anys
amb nosaltres. I, per altra banda, nosaltres hem valorat molt tota la feina que fan i que
ens ajuden en temes que els comentava: mitigació de canvi climàtic amb espai rural i
amb granja i també adaptació a canvi climàtic amb totes aquelles varietats de cultiu, i
la  més treballada  que  tenen  és,  per  exemple,  l’adaptació  de  la  vinya  en el  canvi
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climàtic.  Per tant,  amb aquesta transferència de coneixement i  d’espai demostratiu
vam arribar a aquest acord d’aquest conveni per tres anys. 
Sí que és cert que una part dels diners que transferim a l’IRTA són diners que van per
estructura, però l’ampliació és tota per a projectes col·laboratius amb la Diputació de
Girona.  Per  tant,  d’alguna  manera  la  part  que  va  per  estructura  de  l’IRTA no  es
modifica,  i  la  part  que  realment  es  veu  un  pèl  incrementada  és  tot  per  continuar
treballant. És a dir, la voluntat és que Camps i Armet, la seva granja de vaques tingui
tot el sostre solar, que això pugui ser una comunitat energètica amb el seu ajuntament.
És a dir,  l’ajuntament  on està  ubicat.  L’altra  part  és que tot  el  tema de gestió  de
residus, en aquest cas que es genera a la granja de Begur, sigui transformat en planta
de biogàs, a part  de tot el que ja fem de gestió forestal en el Mas, i de prevenció
d’incendis i  de gestió forestal adaptada al canvi climàtic. Per tant,  estem creant un
espai demostratiu que crec que, tant a la Diputació de Girona, evidentment, com a
l’IRTA, ens afavoreix per les dues bandes. Moltíssimes gràcies, president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Barnadas. Alguna consideració? No?
Per tant, quedaria aprovat aquest punt.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres 

15. Aprovació inicial  del  projecte  de Condicionament  d'un tram de la ctra.
GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs, entre PK 0+000 i 0+340 - Xarxa
Viària. 2021/K010401 /4896

“La carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, és titularitat de la Diputació de
Girona. Té una longitud de 7.973 metres.

La carretera està condicionada amb l’amplada corresponent a la seva IMD gairebé en
la seva totalitat, a excepció del tram inicial entre l’N-II i Garrigàs, del tram d'Arenys
d'Empordà i del pont sobre el Fluvià.

L’inici del tram que va de l’N-II fins a Garrigàs (PK 0+000 a PK 0+260) estava afectat
pel projecte del Ministeri de Foment de construcció de l’enllaç de l’N-II amb la carretera
GIV-6226.

Actualment, i després que es conegués la paralització de l’execució de les obres del
projecte d’enllaç previst pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agència Urbana, és del
tot necessari realitzar el condicionament que complementi i finalitzi les actuacions de
millora que ja s’han executat a la carretera GIV-6226.

El Servei de Xarxa Viària ha redactat el projecte de Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (terme municipal de
Garrigàs).

L’objectiu  d’aquest  projecte  és  dissenyar,  justificar,  definir  i  valorar  les  obres
necessàries  pel  condicionament  de  la  carretera  GIV-6226  entre  l’N-II  i  el  tram  ja
condicionat, en una longitud total d’actuació de 340 metres del PK 0+000 al PK 0+340.

El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 24 de maig de 2021, ha
informat favorablement sobre el projecte esmentat.
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D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  el  projecte constructiu  d’obres de Condicionament  d’un
tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (terme
municipal de Garrigàs), amb un pressupost de 124.259,91 euros, IVA inclòs.

Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau, reclamacions i/o
al·legacions.  En  el  cas  de  no  haver-hi  cap  reclamació  i/o  al·legació  en  el  tràmit
d’informació pública l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà definitiva.

Tercer. Notificar aquest acord i trametre el projecte a l’Ajuntament de Garrigàs per al
seu informe.

Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en
l'annex del projecte.

Cinquè. Notificar aquest acord i trametre el projecte a la Secció d'Expropiacions.”

El senyor President comenta que passaríem ara ja a tres punts, si no m’equivoco, de
varxa viària. El primer punt, el 15è de l’ordre del dia, és l’aprovació inicial del projecte
de condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226, de la N-II a Vilaür per Garrigàs,
entre el PK 0 i el 340 de la xarxa viària corresponent. Té la paraula el diputat delegat
de Xarxa Viària, el senyor Jordi Xargay.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i manifesta: Sí,
molt bon dia a tothom. Gràcies, president. Com saben, aquesta carretera, que va des
de la N-II fins a Vilaür passant per Garrigàs, és una carretera que està pràcticament a
la  seva  totalitat  condicionada  excepte  dels  trams  que  són  del  pas  per  Arenys
d’Empordà i el pont sobre el Fluvià. En el seu moment, quan es va fer aquesta millora
d’aquest  tram de  carretera,  el  Ministerio  de  Fomento  tenia  previst  fer  una  millora
d’intersecció entre la N-II i aquesta carretera. Una vegada vist que el Ministerio no farà
aquesta obra i que ha desistit una vegada parlat amb ells, allà quedaven aquests 340
metres, que era un coll d’ampolla, a l’entrada d’aquesta carretera i ens semblava que
l’havíem de millorar.  Per tant,  es tracta d’aquest  projecte que són 340 m2 i  el  seu
pressupost és 124.259,91 €, i d’aquesta manera quedaria pràcticament tot aquest tram
resolt.
El senyor President, diu: Gràcies. Alguna consideració?
La senyora Pèlach, respon: Nosaltres, president.
El senyor President, diu: Sí, endavant, senyora Pèlach.
La diputada senyora Laia Pèlach,  intervé i manifesta:  Sí,  moltes gràcies. Entenem,
diguéssim, que és necessari aquest afegitó per no deixar la carretera empantanegada,
tal  com  ha  explicat  el  diputat,  però  sí  que  pensem  que  si  entenem  que  és
responsabilitat del Ministerio, fer-ho. Potser estaria bé que fem arribar al Ministerio una
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petició en aquest sentit i els transmetem aquesta idea. Llavors, simplement nosaltres
ens abstindrem, però demanem que es facin aquestes gestions.
El senyor President, diu: Gràcies. Senyor Xargay.
El diputat senyor Xargay, respon: Sí, només dir-li que s’ha fet la gestió de parlar amb el
Ministerio de si realment hi ha voluntat de fer aquesta intersecció. Ens han dit que s’ha
desistit  totalment  d’aquest  projecte.  Per  tant,  no  es  farà.  Per  tant,  la  carretera  és
competència nostra i entenem que aquesta millora l’hem de fer des de Xarxa Viària.
El senyor President, manifesta: La fem perquè és competència nostra. Una cosa és
que el Ministeri fent una intersecció, això ho hagués fet, però si no ho fan, és dintre de
l’àmbit de la nostra carretera i, per tant, l’hem d’executar nosaltres.
El diputat senyor Xargay, hi  afegeix: No haguera tingut sentit  en el seu moment si
aquest projecte s’hagués tirat endavant, l’haguéssim fet nosaltres i hagués vingut el
Ministerio i l’hagués hagut de desmuntar. Ara si sabem que ells ens han dit que no ho
faran, crec que no podem deixar en aquestes condicions aquella entrada.
El senyor President, diu: D’acord? Manté l’abstenció?
La diputada senyora Pèlach, respon:  Sí.  Crec que ens vam abstenir en l’aprovació
inicial en el seu moment al projecte complet.
El senyor President, diu: Gràcies. Doncs, per tant, amb 1 abstenció i 26 vots a favor
quedaria aprovat.

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.

16. Aprovació inicial  del  projecte  de Condicionament  d'un tram de la ctra.
GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes - Xarxa Viària. 2021/K010401 /5794

“La carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes, és titularitat de la Diputació de
Girona. Té una longitud de 4.400 metres.

El tram de carretera objecte del projecte presenta una configuració de carretera amb
calçada única amb un carril  per sentit  de circulació  i  sense vorals.  No disposa de
marca viària central per separació de carrils. La seva amplada mitja és propera als 5
metres i disposa de cunetes de terres. En relació amb el trànsit té una IMD de 804
vehicles/dia.

La carretera presenta un traçat en planta molt sinuós amb algunes successions de
corbes de radis inferiors als 30 m que dificulten la circulació per aquests trams.
Per resolució de Presidència, d’11 de novembre de 2020, es va encarregar a Ayesa
Enginyeria i Serveis SA la redacció del projecte del Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes.

L’objectiu  d’aquest  projecte  és  dissenyar,  justificar,  definir  i  valorar  les  obres
necessàries  per  al  condicionament  de  la  carretera  GIV-514,  de  Sant  Esteve  de
Guialbes, des del PK 0+110 fins al PK 3+000, amb una longitud total d’actuació de
2.760 metres. 
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El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 27 de maig de 2021, ha
informat favorablement sobre el projecte esmentat.

D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  el  projecte constructiu  d’obres de Condicionament  d’un
tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes, amb un pressupost de
1.484.655,17 euros, IVA inclòs.

Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau, reclamacions i/o
al·legacions.  En  el  cas  de  no  haver-hi  cap  reclamació  i/o  al·legació  en  el  tràmit
d’informació pública l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà definitiva.

Tercer. Notificar aquest acord i trametre el projecte a l’Ajuntament de Vilademuls per al
seu informe.

Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en
l'annex del projecte.

Cinquè. Notificar aquest acord a Edistribución Redes Digitales, SLU i Electra Avellana,
SLU per al seu coneixement.

Sisè. Notificar aquest acord i trametre el projecte a la Secció d'Expropiacions.”

El  senyor  President,  comenta  que  passaríem  al  següent  punt,  el  16è,  que  és
l’aprovació inicial del projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIV-5142,
de Sant Esteve de Guialbes. Té la paraula el senyor Xargay.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, manifesta: Sí. Aquesta és la
carretera  que  va  des  de  la  N-II  cap  a  Sant  Esteve  de  Guialbes.  Aquí  també  el
Ministerio va fer totes les obres de millora de la Nacional. Per tant, una vegada fetes
aquestes  obres  de  millora  i  millorada  ja  la  intersecció,  doncs  donat  que  aquesta
carretera té les condicions tècniques d’IMD i d’orografia i també de vehicles pesants, i
la reclamació que hi ha per part tant del territori com pel mateix ajuntament, d’alguna
manera  es  proposa  millorar  aquest  tram  de  2.760  m2 i  que  té  un  pressupost
d’1.484.655,17 €.
El senyor President, diu: Alguna consideració?
La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, nosaltres. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Sí, endavant
La  diputada  senyora  Laia  Pèlach,  intervé  i  manifesta:  Sí.  En  aquest  punt  ens
abstindrem. Nosaltres veiem que una vegada més estem parlant d’una ampliació d’una
carretera en què només es té en compte aquest element de poder anar més ràpid...
Més seguretat, sí; però per poder anar més ràpid, en tot cas. I, en canvi, no es tenen
en compte altres elements del valor paisatgístic o la biodiversitat, que també crec que
caldria tenir en compte. Ja ho hem explicat sobradament. Per tant, no avalem aquest
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model de xarxa viària i en aquesta ocasió en abstindrem, també. Sí que una vegada
més li voldria dir que ja sé que n’hem parlat en nombroses ocasions i no en trobem la
solució, però estem parlant que es justifica un IMD de 800 cotxes al dia. Això és el que
diu el document, 800 cotxes al dia. Una carretera que només porta a un municipi de
120 habitants. Jo no sé si vostès ho troben lògic o no els fa pensar o no els fa dubtar
alguna cosa en aquest  sentit,  però  a mi  sí,  a  mi  m’estranya moltíssim que en un
carretera que només porta a aquest municipi o que passa en aquest municipi i no va
enlloc més de 120 habitants, ens trobem aquests IMD, sincerament. Llavors, no ho sé,
però a mi realment em genera molts dubtes i he demanat explicacions. De moment no
m’han arribat. Bé, en qualsevol cas seguirem qüestionant tema perquè realment no
l’entenem.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Xargay.
El diputat delegate de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargau, pren la paraula i respon: Si
em permet, senyora Pèlach, aquesta carretera, després de Sant Esteve de Guialbes,
continua.  Continua,  enllaça  amb  altres  municipis  i  amb  una  altra  carretera  a  la
Generalitat.  Per  tant,  no  és  una carretera que només hi  passin  els  veïns  de Sant
Esteve de Guialbes.  Hi  passa molta  més gent.  En tot  cas,  jo  crec que en el  seu
moment se li va explicar amb detall com es fan aquests aforaments. Aquesta vegada
em consta que li hem enviat un altre informe inclús amb el detall dels tiquets de cada
dia, o sigui, de la maquineta que ha sortit amb el nombre de vehicles cada dia. Jo la
veritat,  no  sé  com més  li  podem explicar.  La  única  cosa  que  podem fer  després
d’haver-li fet dos informes, d’haver-li explicat amb detall com funcionen els aforaments,
jo la convido que vingui un dia amb el tècnic que se’n cuida d’això i que l’acompanyi
per comprovar realment si les còpies que li hem fet arribar són així o no són així. Ho
dic perquè sembla que vostè posa en dubte els 800 vehicles. Vull dir... és el sistema
d’aforament que hi ha. Per tant, o això o muntem una paradeta al costat de la carretera
i estem 24 hores al dia durant 7 dies, i comptem els cotxes, a veure si és veritat. Jo
penso que posar en dubte aquest sistema... no ho sé. És la manera que es compten
amb les carreteres de la Generalitat, amb les carreteres de l’Estat i amb les carreteres
de la xarxa viària de les diputacions. És el mateix sistema. I no és que ho digui el
diputat,  li  hem fet  arribar  els  comprovants.  Aquí  no  sabria  com  més  demostrar-li,
senyora Pèlach.
La diputada senyora Pèlach,  manifesta: Sí, la veritat  és que jo també he consultat
aquest tema i avui en dia disposem d’altres sistemes tecnològics que ens permeten
calcular aquests IMD amb altres sistemes més innovadors, diguéssim. I, per tant, més
fiables. Això és així. Per tant, si volen ho poden tenir en compte, també. Dit això, jo el
que qüestiono, sobretot, és el model de xarxa viària, que aposta per cada vegada anar
ampliant carreteres més i més. Aquesta carretera sí que arriba després a una altra
carretera, però en tot cas té alternatives. No és necessari passar per allà, només que
per anar  a aquest  municipi.  Llavors tenim altres alternatives.  Per tant,  hauríem de
començar a plantejar quina xarxa viària volem i quines són les carreteres principals en
les quals sí que destinem els esforços perquè es pugui circular amb certa velocitat i
amb  certa  seguretat,  i  aquelles  que  simplement  són  carreteres  secundàries  que
permeten  anar  a  un  municipi.  Per  tant,  aquesta  velocitat  no  la  necessitem  ni  de
casualitat, i menys quan això és en perjudici del paisatge, de la biodiversitat, etc. Per
tant, jo el que qüestiono, en qualsevol cas, és l’aposta en l’àmbit de xarxa viària, del
tipus  de  desenvolupament  al  model  de  xarxa  viària  que  estan  plantejant.  I  sí,
encantada de rebre'l.  De totes maneres,  aquest  informe que em diu a mi no m’ha
arribat  de moment.  Si  l’han fet,  els  ho agraeixo,  però de moment  no me l’han fet
arribar. Quan el tingui, el consultaré i sí, en podem parlar quan vulgui.

70

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



El senyor secretari, manifesta: Senyora Pèlach. President. Això li havia de fer arribar la
senyora Neus Comas, però per error, no li ha arribat. O sigui, ahir ja l’havia de tenir,
aquest informe.
El senyor President, diu: Bé, però... envieu-li...L’informe està fet.
El senyor secretari, respon: Sí, sí. Està fet. Ara el rebrà.
El senyor President, continua la seva intervenció: Bé, senyora Pèlach. El tema de les
carreteres ja veu que és un tema que dona per molt. Sobretot tothom el voldria a la
seva mida i allà on fos. Nosaltres hem d’agafar un model. Miri, nosaltres tenim 760 km
de carreteres i la veritat és que jo ho deia l’altre dia i ho dic perquè no em fa res, si
algun dia algú diu «vull  els  760 km de carreteres»,  no tindrem cap problema, ens
entendrem molt ràpid perquè és un niu de problemes. Uns les voldrien més ample, els
altres  més  estretes...  La  Diputació  sí  que  és  veritat  que  tenim  una  màxima  i  és
preservar per sobre de tot també el paisatge, però per sobre d’això hi ha la seguretat.
Per sobre d’això hi ha la seguretat. I amb això li ben asseguro que mentre jo presideixi
aquesta  institució  amb això  no hi  jugarem ni  una mica.  Perquè mirin  avui  què ha
passat amb els accidents de moto i la seguretat a les carreteres. Després tothom es
posa les mans al cap, que les carreteres haurien de ser més amples, més segures,
més no sé què... Però llavors quan fem les carreteres, salvem no sé què, i no salvem
no sé  quantos,  i  si  són massa amples  i  si  tallem arbres.  Escolti’m,  la  voluntat  de
trencar res del territori li ben asseguro que no la tenim pas a aquesta diputació, ni per
part  qui  políticament l’hem de governar,  ni  per part  de vostès,  que no estan en el
govern, ni per part dels tècnics. 
El que passa és que a vegades per aconseguir l’objectiu final, que és una carretera
més segura en la qual hi hagi una distància que sigui la mínima exigible, a vegades
s’han de fer coses. Però li ben asseguro que amb el mínim impacte possible. I no dirà
vostè perquè vostè ho segueix molt això de les xarxes, que de plantofades per les
carreteres n’hem rebut en els últims mesos, moltes. Ens han dit gairebé de tot, inclús
de corruptes. Escolti, la veritat és que quan parlem de carreteres a mi no em provoca
cap alegria ni cap il·lusió, la veritat és que no. Ara, el que sí que em provoca és la
meva responsabilitat com a president d’aquesta institució i la de tots vostès que les
carreteres que nosaltres tinguem han de ser carreteres segures. I és evident que amb
el mínim impacte ambiental,  amb el mínim impacte paisatgístic,  el  més sostenibles
possibles, etc. Però un IMD de 800 no va amb un municipi de 120 només perquè si
anés com vostè diu a un municipi de 120 habitants amb un IMD de 800, ja es veu que
no pot ser. Encara que fos de 700, ja es veu que no pot ser. Que aquesta carretera va
més enllà, que empalma amb altres carreteres com de la Generalitat, i aquí què hem
de fer? Tenir la carretera de la Generalitat, per exemple, més ample; i la carretera de la
Diputació més estreta perquè nosaltres hem de tenir  un sistema diferent? És molt
complicat  això.  La veritat  és que volent  entendre-ho tot  és molt  complicat.  Però la
veritat és que ni per part del diputat de carreteres ni per part meva com a president ni
per part dels tècnics, tenim cap ganes de fer res malament. Ens agrada fer allà on toca
fer, precisament, per millorar la seguretat dels que passen. Que veiem prou accidents i
massa accidents cada dia, i després ens reivindica moltes vegades els accidents. Si
són  carreteres  més  estretes,  menys  estretes  i  totes  aquestes  coses.  Jo  la  puc
entendre a vostè el que pot pensar. I que en el fons, fixi’s bé, jo també podria pensar-
ho. Però també la responsabilitat em fa dir, en aquest cas de govern, que hem de fer
carreteres segures sense fer més del que toca, perquè d’això amb el senyor Xargay ho
hem discutit moltes vegades. No cal fer ni mig metre més del que toca, però sí els que
toquen. Per tant, escolti, em sap greu discrepar en aquest tema, però és que amb el
tema de les carreteres també ens hi va la vida de les persones. I amb la vida de les
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persones realment a mi em sap greu, tampoc ho vull fer. Però és que no és el model.
És que el model no és un model que diguem: «no, anem a un model d’amplituds». No,
anem al  model  de  mínims.  És  que  no  anem  al  model  de  màxims.  Si  a  aquesta
diputació anéssim al model de màxims, jo entendria que vostè ens digués: «home,
entre el  mínim i  el  màxim hi ha una situació intermèdia que es podria fer».  Jo ho
entendria, però és que no anem amb un model de màxims. Anem amb un model de
mínims. Per tant,  això és el que voldria que quedés clar:  que l’arrengament de les
carreteres,  l’amplitud  de les  carreteres no anem amb un model  de màxims.  Anem
sempre amb el model mínim que exigeix la seguretat.  I  això és el que a l’àrea de
carreteres se’ls ha dit, se’ls diu i se’ls repeteix. I estic segur que fa. Jo no posaré en
dubte si hi ha... A veure, si hi un altre model, que vostè diu de comptar els cotxes, però
si hi passen, tant seria que ens estiguéssim 24 hores allà com que féssim un model
com un altre. Els cotxes passen o no passen. Per tant, si hi passen, si en passen 800,
en passen 800; i si en passen 600, en passen 600. I si en passen 100, en passen 100.
Bé, és que a mi no se m’acut pensar que ens donen unes dades de 800, però realment
no hi passen. Bé, és que això seria una altra cosa. Bé, gràcies. Perdonin.
La diputada senyora Pèlach, manifesta: Si em permet.
El senyor President, diu: Sí, sí. Endavant.
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Perquè sempre contraposa i sembla que
faci entendre que a nosaltres no ens preocupa la seguretat.
El senyor President, respon: No, jo no ho he dit això.
La diputada senyora  Pèlach,  manifesta:  Aquí,  per  exemple,  una de les  coses que
esmenta el  projecte és  que hi  ha  una corba molt  tancada.  Doncs una corba molt
tancada és perillosa depenent de la velocitat a la que l’agafis. Això és clau. Per tant,
vostès aposten per ampliar carreteres, fer-les més rectes perquè s’hi pugui anar més
ràpid i, per tant, siguin segures anant-hi més ràpid. Jo el que li dic és que quan posem
sobre la taula i posem en valor el paisatge i posem en valor altres elements, el que
podem fer és apostar perquè es redueixi la velocitat i així són també segures, però no
afecten tant el paisatge. Són diferents criteris, però en tot cas, ni un ni els altres posem
en qüestió la seguretat, que és el que vostè sembla que faci entendre. No és això.
El tema de l’IMD, el càlcul que fan, almenys l’altre vegada que em van fer arribar i
m’ho vaig poder mirar en l’altre ocasió, era a partir d’un càlcul real fan una estimació.
Fan una estimació. Per tant, els cotxes no han passat realment. Sinó que a partir d’un
càlcul real, fan una estimació. Aquest és el sistema que utilitzen. Jo el que li estic dient,
precisament, és que hi ha sistemes tecnològics actuals que, sense ser massa més
cars, perquè la tecnologia avança i a vegades es fa més econòmica també, permeten
fer un càlcul real. Això una cosa. L’altra és: quan ampliem i millorem, segons vostès,
una carretera que fem més àmplia, etc. també el que provoquem en moltes ocasions
és que hi passin més cotxes. Perquè aquella carretera que fins ara no era interessant
perquè tenia una sèrie de corbes i, per tant, no hi podies anar tan ràpid, llavors de cop
i volta hi pots anar més ràpid. Per tant, passa a ser més interessant. I els cotxes que
abans podien passar per una carretera més gran, de rang superior si vol dir-ho així, i
per tant, evitar passar per dintre dels pobles. De cop i volta passen més cotxes també
per  dintre  els  pobles  i  en  això  en tenen nombroses experiències  també.  Jo ja  no
m’allargaré més. Però tampoc vull  que ridiculitzi les aportacions que fem nosaltres.
Són criteris diferents, però són els nosaltres els que li presento jo. Ja està.
El senyor President, intervé i respon: D’acord. En cap cas, ni ha estat la meva intenció
ni crec que ho hagi fet,  això de ridiculitzar a vostès. Ni les seves aportacions, per
descomptat que no. Jo he dit quin és el criteri. Vostè ens ha demanat quin era el criteri
que fèiem servir pel tema de les carreteres i em penso que jo li he contestat. El criteri
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principal és el de la seguretat. Per ant, li he dit que els criteris que fem servir no és
anar a carreteres de màxims, sinó carreteres de mínims. Carreteres de màxims no,
carreteres  de mínims.  I  això  és  el  que  jo  li  he  dit  que és  el  criteri  que  l’àrea de
carreteres d’aquesta diputació fa servir. No que jo qüestioni la seva opinió. Perquè la
seva opinió, evidentment, és la seva i jo, més enllà que no hi estigui d’acord, la única
cosa que sí que haig de fer no estant-hi d’acord, és respectar-la. I imagino que vostè fa
el mateix, no estant d’acord amb el que li dic jo, em respecta a mi. Però jo la respecto,
no la ridiculitzo. Ara, no hi estic d’acord, i ho manifesto. I això em penso que igual que
vostè no està d’acord amb mi i  també ho manifesta, la qual cosa és absolutament
legítim. I ni vostè em falta a mi ni em ridiculitza, ni jo la ridiculitzo a vostè. Ara bé, jo
només convido també, a vostè i a tothom que ens estigui escoltant, que vagin a veure
carreteres que ara s’hagin ampliat o que s’hagin millorat de la xarxa viària d’aquesta
diputació. Perquè arran que van sortint aquestes coses, jo també procuro anar-hi a
veure-ho. I vostè segurament que també ho fa. I veurà que no són carreteres que hi
hagi cap destrossa. No ho sé. 
L’última que vaig anar a veure amb el senyor Xargay va ser Madremanya – Corçà,
amb el  carril  bici  aquell  allà  al  costat.  És  un  carretera  que  ha  quedat,  jo  penso,
fantàsticament bé, però a més tampoc sent una amplada desorbitada. Allà s’ha fet el
que tocava fer-hi per el tema de seguretat i el tema de reglament de carreteres. O ara
com s’apuntava aquí, Tamariu. Tamariu és una carretera que també porta en diferents
èpoques moltes més cotxes, l’època d’estiu i l’època d’hivern, i és una carretera que
s’ha fet el  màxim de segura. No és una carretera que s’hagi anat a eixamplar per
perjudicar aquell preciós paisatge d’aquella zona. Vull dir que aquesta és la màxima,
ho aconseguirem més o menys, que a gust de tothom no serà així. Els que pensem
d’una manera ho una altra ho veurem millor o pitjor, però vostè ha demanat el criteri,
doncs miri,  és aquest. Vostè no hi estarà d’acord, li  respecto, però jo li contesto el
criteri  més enllà de pensar en ridiculitzar-los a vostès. De cap manera, ni  amb les
seves aportacions. 
Per tant, entenc que els vots són els mateixos, 26 a favor i 1 abstenció.

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. 

17. Aprovació definitiva del projecte de Condicionament d'un tram de la ctra.
GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol - Xarxa
Viària. 2020/K010400/8148

“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 23 de març de 2021, va
aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la
carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol, amb un
pressupost  de  2.846.612,05  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 62 de data 31 de març de 2021. 

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 27 de maig de 2021, que transcrit literalment diu:
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“1. Antecedents
El  projecte  de condicionament  d'un tram de la  carretera  GIP-5129,  de Vilafant  a
Borrassà, amb nou pont sobre el Manol va ser redactat el gener de 2021.

El Ple de la Diputació de Girona, del dia 23 de març de 2021, 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. 62, de 31 de març de 2021.

Durant el període d’informació pública s’han rebut les al·legacions següents:

- 30/04/2021, Francesc Xavier Pomés Armangué, representat per Vicenç Armangué
Ribas.

- 2/05/2021, Immaculada Quintana Solés, representada per Carlos Carbó Quintana.
- 12/05/2021, Imma Solés Gifre i dos més, representades per Jordi Puig Roca.
- 13/05/2021, Ajuntament de Vilafant, trametent l’informe de l’arquitecte municipal i

la mateixa documentació presentada per Francesc Xavier Pomés Armangué.
- 14/05/2021,  Ajuntament  de  Vilafant,  trametent  la  mateixa  al·legació  de  l’Imma

Solés Gifre i dos més, presentada a l’Ajuntament el 13 de maig de 2021.
- 19/05/2021,  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  trametent  l’informe  de

l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental.
- 21/05/2021.  Ajuntament  de  Vilafant,  trametent  l’al·legació  presentada el  20  de

maig  de  2021  per  Josep  Espigulé  Dalmau  en  representació  i  en  qualitat  de
president de  l'Associació d'Amics del Manol i Palol Sabaldòria.

2.Contingut de les al·legacions
a. Francesc Xavier Pomés Armangué, representat per Vicenç Armangué Ribas
Posa en coneixement l’existència d’una canonada de sanejament que surt de la seva
depuradora i connecta amb el sanejament municipal. Dita canonada està formada per
un tub de PVC de 110 mm de diàmetre i 10 atm de pressió amb juntes elàstiques,
col·locada a una fondària  de 80 cm des de la  rasant  de la  calçada,  que creua la
carretera GIP5129, i discorre per un camí municipal.
Adjunta plànol de situació sobre cartografia del projecte, plànol de situació i plec de
condicions de la Diputació per a les obres.
Sol·licita que es tingui en compte l’existència de l’esmentada canonada a fi d’evitar
danys a la instal·lació i fuites a la llera.
b. Immaculada Quintana Soles, representada per Carlos Carbó Quintana
Al·lega que el nou traçat de la carretera, amb un terraplè d'uns 4 m d'alçada a una
distància aproximada d'uns 8-10 m de la seva propietat, provoca una alteració de les
condicions visuals i acústiques de l'habitatge que no es troben valorades en l'esmentat
projecte i que suposen un impacte molt significatiu, al qual no hi està d'acord.
Sol·licita  que es realitzi  l'avaluació de l'impacte d'acord amb la legislació ambiental
vigent,  i  que  en  tot  cas  el  projecte  incorpori  les  mesures  correctores  (visuals,
acústiques,  paisatgístiques...)  necessàries  per  fer  compatible  l'ús  domèstic  existent
amb la carretera prevista, sense afectar els interessos de la propietat.
c. Imma Solés Gifre i dos més, representades per  Jordi Puig Roca
Al·leguen que al seu parer la llei 5 de desembre per la qual es modifica la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, obliga a l’avaluació d’impacte ambiental del
projecte sotmès a informació pública.
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També consideren que no s’han previst les possibles interaccions derivades amb la
Llei de Canvi Climàtic.
Esmenten les afectacions a diverses masies catalogades del municipi E21 (El Molí) i
E4 (Can Massanet) i d’elements naturals catalogats N1 (Alzina de can Massanet) i N2,
així  com al  bosc  de  ribera  del  Manol,  a  la  connectivitat  biològica,  als  recorreguts
ambientals creats i que serveixen de lleure per al municipi, l’impacte paisatgístic elevat
i l’afectació a una zona de regadiu amb un potencial productiu elevadíssim.
Esmenten les previsions del Pla Territorial  Parcial  de les comarques de Girona de
desviar el traçat de l’actual AP7 i de la N2 per unificar-les. Al·leguen que el projecte
sotmès a informació pública hauria de preveure l’encaix entre el planejament territorial
a llarg termini i les necessitat a curt termini.
Sol·liciten la nul·litat del projecte per manca d'adequació a la tramitació administrativa
ambiental i a la llei de canvi climàtic.
Consideren que s’hauria de fer una avaluació global de la mobilitat (supramunicipal)
per tal de considerar si el projecte és realment necessari.
d. Ajuntament de Vilafant, trametent l’informe de l’arquitecte municipal i la mateixa
documentació de l’al·legació anterior.
L’Ajuntament  de  Vilafant  considera  aquest  projecte  del  tot  prioritari  pel
desenvolupament  del  municipi,  donat  que allibera  de trànsit  de nucli  urbà i  millora
l’accessibilitat del municipi amb el seu entorn.
L’arquitecte municipal informa que la proposta continguda en el projecte s’ajusta als
criteris que fixa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilafant que es troba en
fase de tramitació.  Informa favorablement  el  projecte presentat  per la Diputació de
Girona  i  observa  que,  al  seu  entendre,  caldrà  realitzar  la  tramitació  urbanística  i
ambiental recollida en el marc legal per actuacions d’interès públic en àmbit del sòl no
urbanitzable.
e. Departament de Territori i Sostenibilitat, trametent l’informe de l’Oficina Territorial
d'Acció i Avaluació Ambiental
Després  d’analitzar  el  projecte,  el  medi  i  fer  consideracions  sobre  la  tramitació,  el
contingut  del  projecte  i  els  impactes  ambientals,  es  descriuen  les  conclusions
següents:
- El projecte no resta sotmès al procediment d’avaluació d’impacte ambiental donat
que no constitueix cap dels supòsits previstos a la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
Paral·lelament estableixen les condicions addicionals següents:
1. Enderrocar el gual existent sobre el riu Manol i restaurar la llera i marges d’aquest

espai fluvial.
2. Atès que el projecte s’executa dins l’àmbit territorial del Pla de Conservació de la

llúdriga,  segons  l’Ordre  MAB/138/2002,  de  22  de  març,  s’haurà  de  donar
compliment a les mesures que es fixen en ell.

3. Els treballs més agressius i/o sorollosos s’han de planificar fora del període més
sensible per a la nidificació de les aus, entre el 15 de març i el 15 de juliol.

4. Preveure la demolició i retirada dels trams de carretera fora d’ús. Aquestes espais
es restauraran completament, recuperant la morfologia i la vegetació original i/o
potencial de la zona, mitjançant l’estesa de terra vegetal (30 cm), hidrosembra i
plantacions amb espècies arbustives i arbòries autòctones característiques dels
hàbitats de l’entorn.

5. En els trams d’antiga carretera que es mantinguin com a accessos a finques i/o
connexió amb camins, haurà de reduir-se la secció a una amplada màxima de 3,5
– 4 m, preveient la demolició i retirada de l’excés de plataforma i la restauració
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d’aquest espai mitjançant l’aportació de terra vegetal, hidrosembra i plantacions.
Caldrà  retirar  també aquells  elements  de protecció  i/o  senyalització  viària  que
siguin innecessaris per a la funcionalitat final d’aquest trams.

6. Preveure també l’execució de plantacions d’espècies arbustives i arbòries en la
revegetació dels talussos generats i als entorns de ribera afectats per l’execució
de les obres.

7. El  parc  de  maquinària,  abassegaments  temporals  de  materials  i  altres
instal·lacions  vinculades  a  la  fase  d’execució  de  l’obra  s’hauran  de  col·locar
allunyades de la llera del riu Manol i la seva vegetació de ribera.

8. Un cop finalitzats els treballs, totes aquestes superfícies hauran de ser retornades
a les seves condicions originals.

9. Utilitzar els camins existents com a indrets de pas. Minimitzar l’obertura de nous
camins per a l’execució de les obres.

10. Eliminar  el  tram de  ramal  de la  rotonda (nord)  que no entronca  amb cap via
existent.

11.  L’enllumenat  de  la  rotonda  s’hauria  de  dissenyar  amb  sistemes  que  s’activin
únicament davant la presència de trànsit, per disminuir la contaminació lluminosa.
Haurà de complir amb la normativa de prevenció de la contaminació lumínica a
Catalunya.

- S’haurà de disposar d’un seguiment mediambiental de les obres per part d’un tècnic
especialista degudament qualificat, que tindrà com a funcions principals la vigilància i
control ambiental de les obres, la resolució d’imprevistos amb incidència ambiental i el
seguiment  de  l’aplicació  de  les  mesures  preventives  i  correctores  definides  en  el
projecte i les establertes en el present informe.
2.6 Josep Espigulé Dalmau en representació i en qualitat de President de  l'Associació
d'Amics del Manol i Palol Sabaldòria
Reprodueix les consideracions, al·legacions i sol·licituds presentades en l’al·legació de
l’Imma Solés Gifre i dos més, representades per  Jordi Puig Roca.

3.Informe sobre les al·legacions presentades
3.1 En quan a la necessitat de l’actuació
Les previsions esmentades contingudes en el Pla Territorial Parcial de les comarques
de  Girona  en  el  sentit  d’unificar  l’actual  AP7  i  l’N-II  no  tenen  incidència  en  la
consideració de la necessitat de l’actuació prevista en el projecte sotmès a informació
pública,  tractant-se d’alternatives perfectament compatibles per estar destinades a
resoldre problemàtica diferent.
3.2 En quan a la tramitació ambiental
Les  al·legacions  que  es  basen  en  la  incorrecta  tramitació  ambiental  del  projecte
queden desestimades pel propi organisme encarregat de vetllar pel compliment de la
normativa  mediambiental.  En  l’informe  de  l’Oficina  Territorial  d'Acció  i  Avaluació
Ambiental s’especifica explícitament que el projecte no resta sotmès al procediment
d’avaluació d’impacte ambiental donat que no constitueix cap dels supòsits previstos
a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
No obstant això durant l’execució de les obres es vetllarà per al compliment de les
prescripcions contingudes en l’informe esmentat.
3.3 En quan als serveis existents
Durant  l’execució  de  l’obra  s’adoptaran  les  mesures  necessàries  per  protegir  o
traslladar els serveis existents que resultin afectats, sempre de comú acord amb el
titular del servei que quedi afectat.
3.4 En  quan  a  les  mesures  concretes  contingudes  en  l’informe  de  l  l’Oficina
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Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental
Enderroc del gual existent. Un cop executada l’obra prevista per al nou pont sobre el
Manol caldrà redactar el  corresponent  projecte complementari  d’enderroc del  gual
existent i de restauració de la llera i marges d’aquest espai fluvial, i executar-ho un
cop complerts els tràmits legals necessaris.
Mesures a adoptar durant l‘execució de les obres. Els aspectes relacionats amb el
Pla  de  Conservació  de  la  llúdriga,  la  planificació  dels  treballs  més  agressius  i/o
sorollosos, la demolició i retirada dels trams de carretera fora d’ús, el tractament als
trams  d’antiga  carretera  que  es  mantinguin,  la  revegetació  dels  talussos,  les
prescripcions  sobre  les  zones  destinades  a  aparcament  de  maquinària,
abassegaments temporals  de materials  i  altres instal·lacions  vinculades a  la  fase
d’execució de l’obra, i sobre l’obertura de nous camins per a l’execució de les obres,
hauran de ser observats durant l’execució de les obres.
Particularment caldrà vetllar per al seguiment mediambiental de les obres per part
d’un tècnic especialista degudament qualificat.
Eliminació  del  tram de ramal  de la  rotonda (nord).  Es valorarà en el  moment  de
l’execució de les obres. Si llavors no hi ha aprovat el projecte que hi doni continuïtat
no s’executarà.
Enllumenat de la rotonda. S’estudiarà durant l’execució de les obres i conjuntament
amb la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, titular de la via, la proposta
d’incloure  sistemes  que  s’activin  únicament  davant  la  presència  de  trànsit.
Òbviament, el sistema que s’implanti haurà de complir la normativa de prevenció de
la  contaminació  lumínica  a  Catalunya  i  les  recomanacions  sobre  il·luminació  de
carreteres d’àmbit estatal.

4.Conclusió
Estudiades les al·legacions presentades durant el període d’informació pública  i
d’acord  amb  l’informe  emès,  proposo  l’aprovació  definitiva  del  projecte  de
condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129 de Vilafant a Borrassà, amb nou
pont  sobre  el  Manol  amb  les  prescripcions següents,  a  tenir  en  compte  durant
l’execució de les obres:
1. Adoptar les mesures necessàries per protegir o traslladar els serveis existents

que resultin afectats de comú acord amb el titular del servei.
2. Atendre les prescripcions senyalades en l’informe de l’Oficina Territorial d'Acció i

Avaluació Ambiental que facin referència a l’execució de les obres. En particular
es vetllarà per al  seguiment  mediambiental  de les obres per part  d’un tècnic
especialista degudament qualificat.

3. Eliminar el tram del ramal nord de la rotonda si en el moment de l’execució de
l’obra no existeix cap projecte aprovat que defineixi la seva continuïtat.

4. Estudiar conjuntament amb la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya
la  proposta  d’incloure  sistemes  d’enllumenat  de  la  rotonda  que  s’activin
únicament davant la presència de trànsit.

5. Redactar un projecte complementari d’enderroc del gual existent i de restauració
de la llera i  marges d’aquest  espai  fluvial  per a la seva execució de manera
posterior  a la  posada en servei  de les obres i  un cop acomplerts  els  tràmits
legalment necessaris.”

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: 
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Terme municipal de Vilafant

N.
Fin-
ca

Referència cadastral

Superfície d’afectació (m2)

Expropiació Servitud de pas
Ocupació
temporal Classificació

i  Qualificació
urbanísticaPol Parc

Sub-
parc

NIF Vials Serveis Aèria
Subter-
rània

Vials Serveis

1 4 50 e

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

783,94 0,00 0,00 38,17 0,00 113,20
Rústic

2 4 51 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

1.467,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

3 4 53

a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

566,52 0,00 77,49 0,00 0,00 44,90
Rústic

c 69,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

e 380,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

f 1.464,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

g 1.177,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

m 237,42 0,00
458,5
9

0,00 0,00 274,80
Rústic

n 2.744,19 19,00
627,0
2

0,00 0,00 379,99
Rústic

4 4 54 a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

121,59 1,00 81,59 0,00 0,00 163,19
Rústic

5 4 80 0 40441304J 88,50 9,00
415,2
7

0,00 0,00 284,00
Rústic

6 4 79 0 Desconegut 0,00 0,00
181,0
6

0,00 0,00 147,69
Rústic

7 4 77 0 40386099P 0,00 0,00 22,85 0,00 0,00 18,39
Rústic

8 4 81 0 40386099P 418,57 10,00
350,2
7

0,00 0,00 198,15
Rústic

9 4 87 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

2.056,50 8,00
122,5
5

0,00
465,3
7

246,10
Rústic

10 4 88
a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

0,00 9,00
440,0
4

0,00 0,00 311,33
Rústic

b 1.222,27 10,00
351,4
1

0,00 0,00 263,82
Rústic

11 4 89 0
40429013G
40431262E

5.635,05 8,00 93,59 0,00 88,58 200,23
Rústic

12 4 90
b

40427247D
40429394V

0,00 1,00 48,50 0,00 0,00 98,02
Rústic

c 16,87 1,00 62,99 0,00 0,00 41,19
Rústic

13 4 92 0
40427247D
40429394V

54,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

14 4 93 0 40426246C 862,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

15 4 94 0 40418908L 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

16 4 95
a

37261908E
326,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic

b 479,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

17 4 102 a 37261908E 515,99 0,00 0,00 0,00
211,9
3

0,00
Rústic
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b 0,00 0,00 0,00 0,00
947,2
1

0,00
Rústic

18 4 119 0
40429013G
40431262E

374,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

19
4773
2

10 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

479,77 7,80 0,00 41,72 0,00 136,81
Rústic

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. Desestimar i estimar parcialment les al·legacions presentades, d’acord i amb
fonament a l’informe emès, en data 27 de maig de 2021, pel cap del Servei de Xarxa
Viària Local en funcions parcials.

Segon. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un
tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol,
amb un pressupost de 2.846.612,05 euros (IVA inclòs).

D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual s'aprova el  text  refós de la Llei  municipal i  de règim local  de Catalunya i
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.  Aprovar  inicialment  la  relació  concreta  i  individualitzada  de  propietaris,
formulada a l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, amb
vista a l'execució del projecte d'obres esmentat, que es descriu tot seguit:

Terme municipal de Vilafant
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N.
Fin-
ca

Referència cadastral

Superfície d’afectació (m2)

Expropiació Servitud de pas Ocupació temporal
Classificació i
Qualificació
urbanística

Pol Parc
Sub-
parc

NIF Vials Serveis Aèria
Subter-
rània

Vials Serveis

1 4 50 e

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

783,94 0,00 0,00 38,17 0,00 113,20
Rústic

2 4 51 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

1.467,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

3 4 53

a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

566,52 0,00 77,49 0,00 0,00 44,90
Rústic

c 69,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

e 380,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

f 1.464,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

g 1.177,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

m 237,42 0,00 458,59 0,00 0,00 274,80
Rústic

n 2.744,19 19,00 627,02 0,00 0,00 379,99
Rústic

4 4 54 a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

121,59 1,00 81,59 0,00 0,00 163,19
Rústic

5 4 80 0 40441304J 88,50 9,00 415,27 0,00 0,00 284,00
Rústic

6 4 79 0 Desconegut 0,00 0,00 181,06 0,00 0,00 147,69
Rústic

7 4 77 0 40386099P 0,00 0,00 22,85 0,00 0,00 18,39
Rústic

8 4 81 0 40386099P 418,57 10,00 350,27 0,00 0,00 198,15
Rústic

9 4 87 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

2.056,50 8,00 122,55 0,00 465,37 246,10
Rústic

10 4 88
a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

0,00 9,00 440,04 0,00 0,00 311,33
Rústic

b 1.222,27 10,00 351,41 0,00 0,00 263,82
Rústic

11 4 89 0
40429013G
40431262E

5.635,05 8,00 93,59 0,00 88,58 200,23
Rústic

12 4 90
b

40427247D
40429394V

0,00 1,00 48,50 0,00 0,00 98,02
Rústic

c 16,87 1,00 62,99 0,00 0,00 41,19
Rústic

13 4 92 0
40427247D
40429394V

54,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

14 4 93 0 40426246C 862,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

15 4 94 0 40418908L 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

16 4 95
a

37261908E
326,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic

b 479,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

17 4 102 a 37261908E 515,99 0,00 0,00 0,00 211,93 0,00
Rústic
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b 0,00 0,00 0,00 0,00 947,21 0,00
Rústic

18 4 119 0
40429013G
40431262E

374,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

19 47732 10 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

479,77 7,80 0,00 41,72 0,00 136,81
Rústic

Quart.  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
Vilafant, 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.

Cinquè.  Traslladar  aquest  acord,  per  al  seu  coneixement  i  a  tots  els  efectes,  a
l’Ajuntament  de Vilafant,  a  l’Agència  Catalana de l’Aigua,  a Telefònica  de España,
SAU,  Edistribución  Redes  Digitales,  SL,  a  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació
Ambiental de Girona i a la Unitat de Carreteres de l’Estat de Girona que pertany al
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Sisè. Requerir a l’Ajuntament de Vilafant 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.

Setè.  Notificar  individualment  aquest  acord  als  interessats  afectats  que  es  troben
descrits en la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats del
projecte i  a  Josep Espigulé Dalmau en representació i  en qualitat  de President  de
l'Associació d'Amics del Manol i Palol Sabaldòria.

Vuitè.  Encomanar al  Servei de Patrimoni i  Expropiacions que endegui  la tramitació
administrativa  del  procediment  d’expropiació  forçosa,  inclosos  els  apartats  quart,
cinquè, sisè i setè del present acord, fins a la seva finalització.

Novè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el  projecte aprovat com en el
procediment i expedient d'expropiació, així com, els acords de determinació del preu
just, 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 d’un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou
pont sobre el Manol.

Desè. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte de Condicionament d’un tram
de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol,  al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
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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 a l’últim punt, el 17è, que és la carretera
de Vilafant a Borrassà, la GIP-5129, amb el pont sobre el Manol. Senyor Xargay.
El  diputat  delegat  de Xarxa Viària,  senyor  Jordi  Xargay,  diu:  Aquesta  carretera  és
l’aprovació definitiva d’aquest projecte. Aquest és un projecte important, un projecte
llargament  reivindicat.  També perquè  ja  sabeu  que  cada  vegada  que  hi  ha  algun
episodi de pluja, el passadís del riu Manol quedava col·lapsat. Per tant, això seria una
millora important entre aquests dos municipis, tant de Borrassà com de Vilafant. Dic
que és un projecte important perquè puja a 2.846.612 €. Després de respondre les
al·legacions que hi ha hagut, i de parlar amb el territori i amb els [...] de l’Ajuntament,
portem aquesta aprovació definitiva. Aquests dos projectes, tant l’anterior com aquest,
a part del desdoblament de la millora de la via, també es farà [...] el tub de fibra òptica
per posar fibra òptica que connectarà els dos municipis, Borrassà i Vilafant; i l’altre ens
connectarà Sant  Esteve de Guialbes.  Per  tant,  també ofereix  una nova oportunitat
perquè aquest municipi petit, com deia vostè, de 120 habitants, pugui tenir la connexió
a la fibra òptica.
El senyor President, comenta: Això a l’anterior.
El senyor Xargay, respon: A l’anterior i a aquesta. Totes dues.
El senyor President, diu: Alguna consideració sobre el pont?
La diputada senyora Pèlach, diu:  Bé, no repetirem el debat, però en tot cas sí que
nosaltres ens abstindrem també en aquest punt. I celebro que portin la fibra òptica.
Entenc que no és necessari, diguéssim, ampliar carreteres per fer fibra òptica, però em
sembla molt correcte que ho aprofitin. Moltes gràcies.
El diputat senyor Xargay, diu: Senyora Pèlach. Si em permet, president.
El senyor President, diu: Sí.
El  diputat  delegat  de  Xarxa  Viària,  manifesta:  Només  li  vull  dir  que  les  nostres
carreteres són la xarxa viària més important  que hi  ha a comarques gironines per
unificar el territori i per unir la majoria de pobles petits. Però les nostres carreteres no
estan pensades per anar només a un poble, no estan pensades per anar només a
Siurana o per anar a Sant Esteve de Guialbes. Són carreteres que hi ha de poder
passar tothom qui vulgui perquè són de tots. Per tant, la nostra obligació, com deia el
president, és fer-les segures, però no per posar impediments que hi passi menys gent,
sinó per facilitar que la gent que hi passi, hi passi amb més seguretat. L’exemple que li
puc posar és el de Sant Esteve de Guialbes perquè ho vaig anar a veure. Escolti, és
una zona de pas important, però a més a més és una zona bastant agrícola i que hi
passen vehicles de volum. Quan es troben dos camions o dos tractors, un o l’altre s’ha
d’apartar.  No hi  passen.  Per  tant,  això  és  una inseguretat  pel  vianant  que va per
aquells camins. Per tant, em sembla que la nostra obligació és adaptar-ho perquè hi
pugui passar tothom amb les mínimes garanties possibles.
El senyor President, manifesta: D’acord? El mateix vot. Per tant, 26 vots a favor i 1
abstenció, quedaria aprovat.

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. 
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JUNTA DE PORTAVEUS

18. Moció  del  grup de  la  CUP per  a  la  sobirania  energètica  i  d'adhesió  a
l'Associació  de  municipis  i  entitats  per  l'energia  pública  (AMEP).
2021/A040100/5843

“La  transició  energètica  s'està  plantejant  a  escala  global.  La  crisi  climàtica  i  els
compromisos  de  reducció  de  les  emissions  de  gasos  amb  efecte  hivernacle  són
arguments suficients per iniciar aquest procés de descarbonització de l'energia i de
l'economia. El model energètic actual té uns costos molt elevats, econòmics, socials,
ambientals i per a la salut de les persones.

Un dels  aspectes  rellevants  de  la  transició  energètica  és  el  model  de generació  i
distribució  de l'energia  elèctrica.  El  món local  ha patit  la  coacció de les empreses
distribuïdores,  i  són  contínues les  queixes  per  la  manca  d'informació  i  atenció  als
usuaris, i pels dèficits de la xarxa.

Els municipis no podem ser mers espectadors del sistema elèctric. Volem participar en
el procés de transició. Volem que la transició ens porti a un escenari on quedi garantit
el dret social a l'accés a l'energia, on no hi hagi pobresa energètica, on la ciutadania i
les  empreses  puguin,  lliure  i  fàcilment,  generar  la  seva  pròpia  energia  verda  i
compartir-la  amb els  seus  veïns  i  veïnes,  on  les  xarxes  de distribució  no estiguin
exclusivament  en  mans  d'empreses.  Volem  intervenir  en  la  seva  regulació  i
modernització. Volem democratitzar l'energia. 

És amb aquests plantejaments que s’ha creat l’Associació de Municipis i Entitats per
l’Energia Pública (AMEP), l’assemblea fundacional de la qual va tenir lloc el passat 23
de febrer a Terrassa. La van constituir 74 ajuntaments de Catalunya amb el suport de
l’Associació  de  Micropobles  de  Catalunya,  la Xarxa  per  la  Sobirania  Energètica,
l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, la Xarxa de Ciutats i Pobles per a
la Sostenibilitat  i  de la  Associació Nacional d’Autoconsumidores.  Entre els  municipis
pertanyents  a  l’AMEP  hi  trobem  tan  grans  ciutats  com  pobles  molt  petits  que
representen en el seu conjunt prop de tres milions de ciutadans i ciutadanes.

La iniciativa sorgeix de molts municipis que encara pateixen talls de subministrament,
tant en l’àmbit rural per mancances en el servei de distribució, com en l’àmbit urbà pels
problemes de manteniment de la xarxa. Molts d’aquests municipis es plantegen que
per poder garantir  el  dret a  l'accés a l’energia cal avançar en sobirania energètica
transformant  l’actual  model  energètic.  Això  passa  per  canvis  en  la  generació  i  la
comercialització de l’energia, però també recuperant el control democràtic de la xarxa
de distribució. El 95% de la xarxa de distribució a Catalunya és propietat d’Endesa, qui
acumula  anys  de  crítiques  arreu  perquè  la  deixadesa  del  manteniment  del
cablejat causa  talls  elèctrics  i  baixades  de  tensió  a  tot  el  territori.  Això  es  fa
especialment evident quan el consum augmenta, per exemple per les onades de fred, i
la xarxa deficient no pot suportar la tensió. En aquest sentit cal recordar la lluita de fa
temps de barris com el de Font de la Pólvora a Girona o el del Culubret a Figueres o el
cas de l’anciana de Reus que va morir després que una espelma originés un foc al seu
habitatge. No són, però, casos únics i aïllats sinó exemples extrems i que han atret els
focus mediàtics d’una realitat massa estesa arreu del territori. 
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Un altre conflicte resultat del model energètic actual és el que fa temps que apareix,
sobretot, en algunes zones del país i que darrerament ha esclatat amb l’aparició d’un
gran  nombre  de  projectes  de  macroinstal·lacions  de  parcs  generadors  d’energies
renovables. Aquests macroprojectes tenen efectes a molts nivells i no només a la zona
on  hi  ha  la  instal·lació  sinó  molt  més  enllà  degut  a  totes  les  línies  de  transport
d’electricitat  que requereixen.  La mateixa Diputació de Girona ha posat  en qüestió
aquest model i alertat de les conseqüències del mateix a través del Pla Estratègic per
al  Desenvolupament de les Energies Renovables i  en el  suport  mostrat a diverses
iniciatives de rebuig a aquests projectes sortides arreu del territori. 

Darrere  de  tot  plegat  hi  ha  també  un  marc  legal  que  dóna  molt  marge  a  les
companyies subministradores i dificulta molt el control des dels municipis de l’estat de
la xarxa i les operacions de manteniment realitzades. 

Per això tots aquests municipis veuen  la necessitat d'intervenir en la regulació de la
generació, distribució i autoconsum d'energia renovable en l'àmbit de les comunitats
locals (ajuntaments, empreses, entitats i ciutadania) i  es plantegen fer un front comú
per pressionar a tots nivells i avançar cap a un control més democràtic del servei que
els permeti garantir l’accés a l’energia. 

És en aquest  marc que des de l’AMEP es proposen com a objectiu  la difusió i  la
promoció de la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució
d'energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap
aquest objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició energètica
cap a un model just, democràtic i sostenible.

Així doncs, el grup de la CUP proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER.- REALITZAR en el termini de 6 mesos els tràmits necessaris per l’adhesió
de la Diputació de Girona a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública
(AMEP),  amb la finalitat  de difondre i  promoure la titularitat,  la propietat i  la gestió
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als
municipis  que  vulguin  encaminar-se  cap  aquesta  fita,  i  desenvolupar  accions  per
impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.

SEGON.- NOTIFICAR els presents acords a l’AMEP i als serveis de l’ens que n’hagin
de tenir coneixement per la seva tramitació.”

El senyor President, pren la paraula i manifesta que passem a la Junta de Portaveus,
amb una moció del grup de la CUP, que ha quedat transaccionada, i que és la que es
sotmetrà a votació amb el contingut literal que es transcriu tot seguit:

“Moció del grup de la CUP per a la sobirania energètica i d'adhesió a l'Associació
de municipis i entitats per l'energia pública (AMEP) .2021/A040100/5843

La  transició  energètica  s'està  plantejant  a  escala  global.  La  crisi  climàtica  i  els
compromisos  de  reducció  de  les  emissions  de  gasos  amb  efecte  hivernacle  són
arguments suficients per iniciar aquest procés de descarbonització de l'energia i de
l'economia. El model energètic actual té uns costos molt elevats, econòmics, socials,
ambientals i per a la salut de les persones.
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Un dels  aspectes  rellevants  de  la  transició  energètica  és  el  model  de generació  i
distribució  de l'energia  elèctrica.  El  món local  ha patit  la  coacció de les empreses
distribuïdores,  i  són  contínues les  queixes  per  la  manca  d'informació  i  atenció  als
usuaris, i pels dèficits de la xarxa.

Els municipis no podem ser mers espectadors del sistema elèctric. Volem participar en
el procés de transició. Volem que la transició ens porti a un escenari on quedi garantit
el dret social a l'accés a l'energia, on no hi hagi pobresa energètica, on la ciutadania i
les  empreses  puguin,  lliure  i  fàcilment,  generar  la  seva  pròpia  energia  verda  i
compartir-la  amb els  seus  veïns  i  veïnes,  on  les  xarxes  de distribució  no estiguin
exclusivament  en  mans  d'empreses.  Volem  intervenir  en  la  seva  regulació  i
modernització. Volem democratitzar l'energia. 

És amb aquests plantejaments que s’ha creat l’Associació de Municipis i Entitats per
l’Energia Pública (AMEP), l’assemblea fundacional de la qual va tenir lloc el passat 23
de febrer a Terrassa. La van constituir 74 ajuntaments de Catalunya amb el suport de
l’Associació  de  Micropobles  de  Catalunya,  la Xarxa  per  la  Sobirania  Energètica,
l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, la Xarxa de Ciutats i Pobles per a
la Sostenibilitat  i  de la  Associació Nacional d’Autoconsumidores.  Entre els  municipis
pertanyents  a  l’AMEP  hi  trobem  tan  grans  ciutats  com  pobles  molt  petits  que
representen en el seu conjunt prop de tres milions de ciutadans i ciutadanes.

La iniciativa sorgeix de molts municipis que encara pateixen talls de subministrament,
tant en l’àmbit rural per mancances en el servei de distribució, com en l’àmbit urbà pels
problemes de manteniment de la xarxa. Molts d’aquests municipis es plantegen que
per poder garantir  el  dret a  l'accés a l’energia cal avançar en sobirania energètica
transformant  l’actual  model  energètic.  Això  passa  per  canvis  en  la  generació  i  la
comercialització de l’energia, però també recuperant el control democràtic de la xarxa
de distribució. El 95% de la xarxa de distribució a Catalunya és propietat d’Endesa, qui
acumula  anys  de  crítiques  arreu  perquè  la  deixadesa  del  manteniment  del
cablejat causa  talls  elèctrics  i  baixades  de  tensió  a  tot  el  territori.  Això  es  fa
especialment evident quan el consum augmenta, per exemple per les onades de fred, i
la xarxa deficient no pot suportar la tensió. En aquest sentit cal recordar la lluita de fa
temps de barris com el de Font de la Pólvora a Girona o el del Culubret a Figueres o el
cas de l’anciana de Reus que va morir després que una espelma originés un foc al seu
habitatge. No són, però, casos únics i aïllats sinó exemples extrems i que han atret els
focus mediàtics d’una realitat massa estesa arreu del territori. 

Un altre conflicte resultat del model energètic actual és el que fa temps que apareix,
sobretot, en algunes zones del país i que darrerament ha esclatat amb l’aparició d’un
gran  nombre  de  projectes  de  macroinstal·lacions  de  parcs  generadors  d’energies
renovables. Aquests macroprojectes tenen efectes a molts nivells i no només a la zona
on  hi  ha  la  instal·lació  sinó  molt  més  enllà  degut  a  totes  les  línies  de  transport
d’electricitat  que requereixen.  La mateixa Diputació de Girona ha posat  en qüestió
aquest model i alertat de les conseqüències del mateix a través del Pla Estratègic per
al  Desenvolupament de les Energies Renovables i  en el  suport  mostrat a diverses
iniciatives de rebuig a aquests projectes sortides arreu del territori. 
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Darrere  de  tot  plegat  hi  ha  també  un  marc  legal  que  dóna  molt  marge  a  les
companyies subministradores i dificulta molt el control des dels municipis de l’estat de
la xarxa i les operacions de manteniment realitzades. 

Per això tots aquests municipis veuen  la necessitat d'intervenir en la regulació de la
generació, distribució i autoconsum d'energia renovable en l'àmbit de les comunitats
locals (ajuntaments, empreses, entitats i ciutadania) i  es plantegen fer un front comú
per pressionar a tots nivells i avançar cap a un control més democràtic del servei que
els permeti garantir l’accés a l’energia. 

És en aquest  marc que des de l’AMEP es proposen com a objectiu  la difusió i  la
promoció de la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució
d'energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap
aquest objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició energètica
cap a un model just, democràtic i sostenible.

Així doncs, el grup de la CUP proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER.- ENCOMANAR a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona que iniciï
els tràmits i informes necessaris per l’adhesió de la Diputació de Girona a l’Associació
de Municipis  i  Entitats  per  l’Energia  Pública  (AMEP),  amb la  finalitat  de  difondre i
promoure la titularitat, la propietat i  la gestió públiques de les xarxes de distribució
d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap
aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic
just, democràtic i sostenible.

SEGON.- NOTIFICAR els presents acords a l’AMEP i als serveis de l’ens que n’hagin
de tenir coneixement per la seva tramitació.”

El senyor President,  diu:  Senyora Pèlach,  gràcies.  El primer punt,  que hi  havia un
canvi, no sé si vostè vol explicar la moció o vol que llegim les propostes d’acord. Com
ho prefereixi.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, respon: Sí, perdoni, és que se
m’ha penjat just quan [...].
El senyor President, diu: Sí. No, no. S’ha penjat gairebé tot aquí a la casa.
La senyora Pèlach, diu: Sí. De fet, volia explicar l’esmena. Com vulgui, puc explicar-la
jo, si vol la llegeixo exactament, l’he intentat passar a tots els grups, però en tot cas...
El senyor President, diu: Endavant, endavant.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, pren la paraula i  manifesta:
Bàsicament  es  tractava del  punt  primer,  si  no  recordo malament.  En  comptes  del
redactat que hi havia, que parlava d’un termini de 6 mesos, seria encomanar a l’àrea
de Medi Ambient de la Diputació de Girona que iniciï els tràmits i informes necessaris
per a l’adhesió de la Diputació de Girona a  l’Associació de Municipis i  Entitats per
l’Energia  Pública  (AMEP)  amb  la  finalitat  de  difondre  i  promoure  la  titularitat,  la
propietat i  la gestió públiques de les xarxes de distribució elèctrica, així  com donar
suport  als  municipis  que  vulguin  encaminar-se  cap  a  aquesta  fita  i  desenvolupar
accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.
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Bé, a nosaltres ens sembla perfecte, diguéssim, aquesta esmena. Ja li hem comunicat
al senyor Piñeira que ens semblava perfecte. De fet, la nostra voluntat amb aquesta
moció, precisament, era anar un pas més en aquella feina que ja està fent la Diputació,
especialment a través de l’àrea de Medi Ambient. Per tant, em sembla molt oportú. De
fet, l’àrea de Medi Ambient, com en la moció també hem intentat explicar, fa temps que
dona suport als municipis per avançar en temes de transició energètica, tant sigui per
l’impuls de les energies renovables o l’eficiència energètica,  el  SIRMA, l’elaboració
dels PACES, el programa «Del pla a l’acció», l’impuls de les calderes de biomassa, o
fins i tot més recentment, aquestes línies que han tret de comunitats locals d’energia. I
que em consta, a més a més, que s’ha fet un esforç per fer-ne difusió i que arribin als
municipis. Per tant, el que demanem, com deia, és això. És anar un pas més enllà
implicant-se en aquesta nova associació, que és la dels municipis per l’energia pública.
És un pas que, de fet, ja han fet molts ajuntaments, de colors ben diferents, i diverses
entitats també. I bé, nosaltres entenem això, que és el moment que aquestes proves
aïllades  o  aquestes  proves o  aquests  passos  endavant  que  han  anat  fent  alguns
municipis, fem una aposta per fer-les extenses, perquè tinguin un abast molt superior,
perquè  siguin,  d’alguna  manera,  massificades,  podem  dir.  O  esteses  en  tots  els
municipis, que deixin de ser d’alguna manera unes proves i passin a ser una realitat
molt habitual en els nostres municipis. I creiem que l’AMEP ha de poder ajudar també
des d’aquesta lògica de la sobirania energètica, anar avançant en aquest sentit. Per
una part, crec que pot ser important també per a la Diputació de Girona. Per tant,
simplement això. Demanem a tothom el seu vot favorable i esperem que pugui ser
l’inici d’una col·laboració interessant en aquest sentit. Moltes gràcies.
El  senyor  President,  diu:  Gràcies,  senyora  Pèlach.  Algun  grup  vol  intervenir?  Els
Independents? Senyor Motas.
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, manifesta: Només molt
breument,  president,  només per anunciar el vot favorable dels grups Independents.
Res més.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. El grup socialista?
El  portaveu  adjunt  del  grup  del  PSC,  senyor  Víctor  Puga,  respon: Sí,  president.
Gràcies. El nostre vot serà favorable. Ens sembla una moció positiva. Es fan tot un
seguit de consideracions que compartim quan es planteja la necessitat de definir un
model energètic, diu la moció, just, democràtic i sostenible. Pensem que la necessitat
d’impulsar polítiques de transició energètica, tenint en compte la concertació territorial,
esdevé una obligació pels responsables polítics que tenen la competència i sobretot la
capacitat per lidera-les. I pensem, també, que és bo que la Diputació de Girona hi
participi i sigui un actor d’aquesta entitat, de l’AMEP, amb l’objectiu, com comentava la
senyora Pèlach,  de democratitzar  la  producció,  la  gestió  i  el  control  de l’energia;  i
impulsar també la transició energètica cap a un model sostenible que garanteixi el futur
del  progrés del nostre territori  a partir  de polítiques públiques que posin al  centre,
sobretot, al ciutadà com a beneficiari econòmic i també social d’aquesta nova realitat
energètica que tots voldríem de ben segur, tal com diu la moció. 
Dit això, sí que ens agradaria fer una consideració, fer una reflexió, més aviat, sobre la
gestió a la titularitat dels serveis públics. Pensem que el debat ideològic en política és
imprescindible,  però  quan  analitzem possibles  fórmules  de  gestió  d’alguns  serveis
públics,  pensem també que,  sense  treure-li  importància  al  pes  que ha de tenir  la
ideologia, també s’hauria de ponderar (s’ha de ponderar, vaja) l’anàlisi de l’eficiència a
la prestació d’aquest servei: el cost, el risc, etc. Per tant, nosaltres des d’aquest punt
de vista segurament ens hauria agradat més o ens hauríem sentit més còmodes si en
comptes  de  parlar  de  titularitat  o  de  propietat  pública,  haguéssim  introduït  algun
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element  en  el  sentit  d’estudiar  alguna  fórmula  de  gestió  d’aquestes  xarxes  de
distribució que s’escapen segur al control públic. Per tant, des d’aquest punt de vista,
evidentment hi estaríem a favor.  S’escapa del control públic i,  a més a més, estan
contribuint  al  col·lapse  d’una  infraestructura  essencial  pel  desenvolupament  i  la
cohesió territorial. Per tant, sense posar l’èmfasi en qui és el titular, evidentment que
no es pot escapar d’un estricte control públic. Per tant, des d’aquest punt de vista,
malgrat aquesta consideració, evidentment hi votarem a favor.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Puga. Senyor Piñeira.
El  portaveu  del  Govern,  senyor  Albert  Piñeira,  pren  la  paaraula  i  manifesta:
Moltíssimes gràcies, senyor president.  Compartint  part  de les reflexions que feia el
senyor Víctor Puga, que també nosaltres com a govern també les podem compartir.
Per tant, en aquest sentit em sumo a algunes de les reflexions que ha fet el senyor
Puga. Sí que és veritat que el gruix de la moció nosaltres també el compartim. Per
tant, en aquest sentit, simplement anunciar el vot favorable de l’equip de govern. I tot a
la  vegada,  tenint  en  compte  la  transacció  que  nosaltres  hem  proposat  al  grup
proponent, que és el grup de la CUP, també ha estat acceptada. En el sentit que era
una  qüestió  gairebé,  podríem  dir,  més  procedimental.  Per  tant,  en  aquest  sentit,
votarem a favor de la moció proposada pel grup de la Candidatura d’Unitat Popular.
Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Per tant, entenc que s’aprova per unanimitat
aquesta moció, tal  com ha estat transaccionada i redactada com ha dit  la senyora
Pèlach en aquest sentit.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

19. Moció del grup del PSC per avaluar l'oportunitat d'obrir línies d'ajut als
Ajuntaments per consolidar i actualitzar l'inventari de camins rurals de les
comarques gironines. 2021/A040100/6087

“L’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de regim local de Catalunya, especifica que:

«Els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els
béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors immobiliaris.
L’inventari  ha de ser  objecte d’actualització continuada,  sense perjudici  de la  seva
rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que
es renovi la corporació, en el segon.
Correspon  al  ple  de  la  corporació  l’aprovació,  la  rectificació  i  la  comprovació  de
l’inventari.

Els organismes autònoms locals han de fer inventaris separats de llurs béns i drets, la
còpia dels quals s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari general de l’ens local.»

Així  mateix,  l’article  100 del  Decret  336/1988,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, obre el capítol 2 sobre Inventari amb les
especificacions següents:
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«Els  ens  locals  han  de  portar  un  inventari  general  consolidat  en  el  qual  integrin,
mitjançant  epígrafs  i  subepigrafs,  amb  els  ajuntaments  necessaris  per  evitar
duplicacions, els inventaris de comprenguin:

a) Els bens, drets i obligacions de l’ens local
b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sol, si s’escau
c) Els afectes almpatrimoni històric artístic, si s’escau
d) Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia

dependents de l’ens local
e) Els crèdits a altres administracions o a particulars però revertibles a l’ens local»

Finalment, la Disposició Transitòria 2a del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, explicita que:

«1.  Les  Corporacions  locals  que  no  haguessin  procedit  a  la  formació  dels  seus
respectius inventaris els hauran de concloure en el termini màxim de tres anys
2. Els béns immobles de naturalesa demanial, encara que no siguin edificis, també
s’hauran d’incloure en l’inventari de totes les Corporacions locals en el termini màxim
de tres anys»

Així doncs, les administracions locals estan obligades a tenir un inventari consolidat i
actualitzat  dels seus béns en base a la normativa anteriorment descrita i  a  la  que
s’estableix a la Llei 33/2003 de 3 de novembre  de Patrimoni de les Administracions
Públiques; i al Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

L’interès públic dels béns demanials no immobles  és una eina fonamental per a la
protecció i  preservació dels camins públics. L’interès es combina en el nostre marc
jurídic amb el deure legal dels ens locals de protegir aquests camins segons queda
establert a la llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei
33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques anteriorment citada.

L’omissió d’aquest deure legal pot comportar responsabilitats per part de funcionaris i
autoritats  d’acord  amb  les  especificacions  que  es  recullen  a  la  Llei  40/2015  d’1
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i la Llei 19/2013 de 9 de desembre de
Transparència,  Accés  a  la  Informació  Pública  i  Bon  Govern  i  altra  normativa
concordant.

Atesa la dificultat de molts Ajuntaments de les comarques gironines a l’hora de donar
compliment  a aquesta normativa i  donat  que es tracta d’un projecte amb notables
similituds amb les franges perimetrals,  el  grup del  PSC de la  Diputació de Girona
proposa l’aprovació per part del plenari del següent acord:

1. Elaborar una anàlisi global de l’abast dels inventaris dels béns demanials dels
ajuntaments  de les  comarques gironines per  avaluar  l’oportunitat  d’impulsar
línies d’ajuda que contribueixin a la consolidació i actualització dels inventaris
de  camins  rurals  de  les  comarques  gironines  en  les  millors  condicions
possibles.”

El senyor President, comenta que passaríem a la següent moció, que és del grup del
PSC,  per  avaluar  l’oportunitat  d’obrir  línies  d’ajut  als  ajuntaments  per  consolidar  i

89

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



actualitzar l’inventari de camins rurals de les comarques gironines. Sé que aquí hi ha
hagut  entre  el  govern  i  el  grup  socialista  alguna  conversa  en  aquest  sentit.  Però
malgrat que em sembla que no hi ha acord, demanaria al senyor... En aquest cas, qui
la defensarà? El senyor Casellas?
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, respon: Sí, senyor president. La
defensaré jo. Fixin-se que ens hem canviat l’ordinador amb el senyor Puga perquè...
Ho dic al secretari. No sé perquè no em puc connectar a la xarxa wifi de la Diputació.
Estava fent servir les dades, però la veritat és que gastaré molt i hauria d’apagar la
càmera i seria tot una mica desastrós. Per tant, sí, la defensaré jo. Per part meva, si
llegim la  part  dispositiva,  ja  n’hi  ha  prou  o  simplement  faig  l’explicació.  Això  com
vulgueu.
El senyor President, diu: Com vostè consideri.
El senyor Pere Casellas, pren la paraula i manifesta: Bé, doncs donem per llegida la
part expositiva i llegim la dispositiva i després faig l’explicació i una mica de context del
que pretenem:

«Elaborar  una  anàlisi  global  de  l’abast  dels  inventaris  dels  béns  demanials  dels
ajuntaments  de  les  comarques  gironines  per  avaluar  l’oportunitat  d’impulsar  línies
d’ajuda que contribueixin a la consolidació i  actualització dels inventaris de camins
rurals en les comarques gironines en les millors condicions possibles.»

Hem estat negociant amb el govern. Hem parlat un moment amb la CUP, que es va
dirigir a nosaltres, als Independents no us ho he fet arribar perquè pensava que primer
era important poder saber si sortiria endavant la moció. En cap cas pretenc menystenir
el vostre vot, ni molt menys, però la veritat és que la pendència de veure si ens en
sortíem, doncs hem arribat a dos quarts de dotze del matí i m’ha semblat, fins i tot, fora
de lloc trucar-vos 5 minuts abans del tema, tenint en compte que també a Junta de
Portaveus la tenim.
Aviam, aquesta moció és una moció que és molt de gestió davant d’un problema, més
ben bé una moció ideològica, i ens preguntem nosaltres: Hi ha suport directe de la
Diputació als ajuntaments per fer això? No. I, què veiem? Que sense suport de les
altres administracions és difícil. Arran de la Junta de Portaveus de dijous, se’ns va fer
arribar una resposta en la qual la Diputació ens manifestava que hi havia convenis
amb els vuit consells comarcals per fer assistència tècnica, i entre altres coses hi havia
l’elaboració d’aquest inventari demanial dels camins rurals. Aviam, què és  lo normal
que féssim, doncs posar-nos en contacte amb els consells comarcals per veure quina
era la  situació.  Vagi  per  davant  que és  evident,  en  la  resposta que vosaltres  ens
donàveu, que no és competència de la Diputació, com no ho són moltes altres coses, i
al final la competència bàsica és donar suport als ajuntaments. Permeteu-me aquesta
pluralitat i aquesta reducció. Però nosaltres no pretenem, en cap cas, vulnerar el règim
de competències de la Diputació ni transgredir-lo, sinó que la nostra moció és un pas
previ per poder obrir en un futur una línia de subvencions per donar compliment a
aquesta llei, perquè no s’està fent.
Mireu, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà hi ha 68 municipis. Posats en contacte
amb ells ens diuen que s’està fent en dos municipis, tenen personal en jornada partida
i «no hi acabem d’arribar», em deien. Pensaven que no hi havia cap que ho tingués
fet. L’alcalde de l’Escala em fa notar que ells sí que el tenen fet allà. Però la realitat és
que  la  majoria  dels  ajuntaments  no  el  tenen  fet.  Per  tant,  més  enllà  de  què  no
considereu adient en el redactat i que avui decaigui aquesta moció, perquè com ha
expressat el senyor Piñeira, el govern no hi  estarà d’acord, penso que caldria una
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reflexió sobre aquest tema. En quin sentit? En si els recursos que es destinen als
consells comarcals són suficients, que aparentment a dir dels consells comarcals, com
a mínim el de l’Alt Empordà, que és el que vaig tenir temps de parlar, no són suficients.
També, per què no una reflexió sobre quina és... és a dir, si hi ha el conveni que diu
que s’ha de fer l’inventari dels camins rurals, doncs molt bé. Per molt que els consells
comarcals ens diguin que no tenen recursos ni personal suficient, si hi ha un conveni
també... bé, allò que diem els lletrats de la «culpa in vigilando». També potser des de
la Diputació ens ho hauríem de preguntar, com ho podem solucionar.
En fi, des del nostre punt de vista, avui ja ens fem al càrrec de les explicacions sobre
cada  competència.  Bé,  deixem-ho  aquí,  però  pensem que  hauríem de  trobar  una
fórmula  per  saber  quina  és  realment  la  situació  en  aquest  moment  i  trobar  més
endavant com ajudar directament, des del nostre punt de vista, els ajuntaments i no
ben bé a través dels consells comarcals, però en tot cas el nom no fa la cosa. És a dir,
trobem una solució, però no podem seguir així oficialment pel que fa com sempre als
municipis més petits i amb menys recursos humans i financers. Fins aquí, doncs, la
defensa de la nostra moció.
El senyor President,  diu:  Moltes gràcies, senyor Casellas. Pel grup d’Independents,
senyor Motas.
El  portaveu  del  grup  Tots  per  l’Empordà,  senyor  Carles  Motas,  pren  la  paraula  i
manifesta: Sí, moltes gràcies, senyor president. Senyor Casellas, no es preocupi, que
entenem  les  preses  pel  moment.  Vull  dir  que  no  hi  ha  problema  en  això,  no  es
preocupi. Sí que entenem, també, que nosaltres no ens oposarem a què la Diputació
pugui  obrir  una línia d’ajudes als  municipis per desenvolupar això.  En aquest  punt
també entenc la resposta del president, que s’ha adreçat als consells comarcals, que
ja destinen aquesta ajuda als consells comarcals per fer aquesta assistència tècnica
urbanística i mediambiental. Per això nosaltres farem una abstenció en aquest punt.
Tot esperant que si no surt ara endavant aquesta moció, pugui sortir més endavant. Ja
els dic, els ajuntaments si poden rebre una línia d’ajuts en aquesta línia més enllà de
les que es puguin fer ja als consells comarcals, doncs nosaltres no ens hi oposarem en
això. Res més, moltes gràcies.
El  senyor President,  diu:  Moltes gràcies, senyor Motas.  Senyora Pèlach,  té alguna
cosa?
La portaveu del grup del a CUP, respon:  Sí. Per part nostra, dir que nosaltres som
conscients, i a la Junta de Portaveus, i més perquè és un tema que concretament jo a
Girona  n’hem  parlat  darrerament,  que  hi  ha  aquest  conveni  amb  els  consells
comarcals que preveu la realització d’aquests inventaris, però el cert és que la realitat
és que la gran majoria d’ajuntaments no ho tenen. I això és un fet. Per tant, vol dir que
alguna cosa, pels motius que sigui, podríem dir que els consells comarcals no estan
complint. En tot cas, és així. En qualsevol cas, creiem que la Diputació el que ha de fer
és posar-se al costat dels municipis i buscar solucions per facilitar que es facin aquests
inventaris.  Per tant,  el  PSC avui  el  que fa és una proposta,  que és una solució a
aquesta realitat, que pels motius que sigui, allò que s’havia previst que passés, no està
passant. Per tant, nosaltres el que fem és vota-hi a favor. A nosaltres ens sembla molt
benvinguda.  S’ha  detectat  aquesta  realitat,  proposen  una  solució  i,  per  tant,
benvinguda. Nosaltres entenem que, en tot cas, si el govern creu que aquesta fórmula
no és la correcta, el que hauria de fer en tot cas és fer una proposta concreta, però per
buscar solucions reals. No quedar-nos tampoc amb el que ja hem vist, que no està
funcionant perquè fa un temps ja que existeixen aquests convenis i existeix això. Per
tant,  en tot  cas,  nosaltres de moment el  que direm és sí  en aquesta proposta de
solució. Moltes gràcies.
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El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Per part del govern, el
portaveu senyor Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor president, il·lustre diputat proponent senyor Casellas. Per intentar respondre a
la moció, ja li he avançat una mica la resposta. Nosaltres com a Diputació aprovem
anualment  amb els  vuit  consells  comarcals  uns convenis  que inclouen aportacions
econòmiques  pels  serveis  que  presenten  els  consells  comarcals  als  ajuntaments.
Específicament,  s’inclou  l’assistència  tècnica,  urbanística  i  medi  ambiental.  I  més
específicament encara, perquè ho explicita, la redacció d’inventaris de camins públics
municipals. De fet, la Llei 9/1995, de 27 de juliol, d’accés motoritzat al medi natural
preveu, precisament, que són els consells d’acord amb els municipis afectats els que
han d’elaborar un inventari de camins, de les pistes que hi ha en els termes municipals
de llurs comarques, que s’hi ha de fer constar la titularitat publicoprivada, les servituds
que tenen i la possibilitat d’utilització de cadascun. Per tant, partim del principi que la
competència és dels consells comarcals.
Segona qüestió, els ajudem? La resposta és sí. I ho fem amb aportació econòmica que
específicament  poden  destinar  això  i  és  un  dels  conceptes,  precisament,
específicament traçats en el conveni. De fet, hi ha molts consells comarcals que hi
treballen. Vostè m’ha posat l’exemple de l’Alt Empordà, jo com que estem al Gironès
avui i estic situat aquí a Girona, un dels exemples que li volia posar és precisament el
del Consell Comarcal del Gironès. L’any 2016, per exemple, el consell del Gironès va
iniciar  els  tràmits  per  a  l’elaboració  conjunta  dels  inventaris  de camins  públics  als
municipis de la comarca que hi estiguessin interessats. Ja en aquella primera iniciativa
s’hi van sumar nou ajuntaments de la comarca i es va procedir a la contractació de la
redacció de l’inventari de camins. Concretament, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena,
Sant Gregori, Campllong, Sant Andreu Salou, Celrà, Sant Julià de Ramis, Juià i Sant
Martí  Vell.  A  data  d’avui  tots  aquests  municipis  disposen  de  l’inventari  aprovat
definitivament.
En segon lloc, l’any passat es va iniciar novament el servei de contractació conjunta
per a la redacció de l’inventari de camins públics als municipis interessats, també del
Gironès. I s’ha adjudicat recentment el servei i ha començat la redacció a municipis
com Girona, que evidentment abans que hi feia referència la senyora Pèlach com a
regidora de la ciutat, segur que coneixerà que s’està fent; Salt, Fornells de la Selva,
Aiguaviva, Bordils i Flaçà. Sis municipis en total i es preveu una durada màxima de
dos anys per a la seva aprovació definitiva. Per tant, per què explico això? Perquè una
mica es dona la sensació en aquesta moció de dues coses. Un apriorisme, que és que
no hi ha suport per a la redacció d’inventaris de camins, que no hi estem d’acord, amb
aquest apriorisme perquè sí que hi és. I la segona, m’ha donat a entendre també, i
també amb algunes  intervencions  que  hi  ha  hagut,  que  és  l’apriorisme del  tot  va
malament,  i  permetin-me  que  no  hi  estigui  d’acord  tampoc,  que  el  govern  no  ho
comparteixi.
Nosaltres  pensem que  els  consells  fan  una  bona  tasca.  Per  tant,  evidentment  en
aquest sentit també la podem posar en valor. Millorable, com tot a la vida, però aquest
concepte que no s’està fent res en aquest sentit, doncs no hi estic gens d’acord i per
això li he posat l’exemple del Gironès. Per cert, si repassa els de l’Alt Empordà, senyor
Casellas, veurà que hi ha algun més que dos, també, dels que m’ha dit vostè. I també
una  altra  qüestió  que  volia  comentar.  En  aquest  sentit,  nosaltres  som  una
administració  de suport  als  consells  comarcals,  però no som una administració de
tutela. I això també ho hem de tenir present. La nostra funció és servir els ajuntaments
i els consells. Això ho intentem fer, els ajudem. Però després també evidentment som
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respectuosos amb l’autonomia local i municipal, i l’autonomia local entesa és en sentit
ampli,  que vol dir l’autonomia de tots els ens locals, dels ajuntaments i  també dels
consells  comarcals,  que  són  els  que  fixen  evidentment  llurs  prioritats.  Per  tant,
entenem que  a  part,  tenint  en  compte,  a  més  a  més,  que  tenim  moltes  realitats
diferents en funció  de les  comarques a la  demarcació  de Girona,  aquesta és  una
petició que a on s’hauria de presentar, i depenent de cada cas concret, si de cas és en
els plenaris dels consells comarcals, no en els plenaris de la Diputació de Girona.
I una darrera observació metodològica, que el senyor Casellas sap que li he plantejat
alguna vegada, també en privat i en públic, que és que a cada ple ens demana que
creem una línia nova de subvencions. I aquí, en aquest sentit, penso que hem de fer
dues  coses.  La  primera,  quan  es  crea  una  línia  de  subvencions  és  objecte  de
planificació. Per tant, s’ha de preveure amb temps i també de debatre la confecció i
aprovació del pressupost perquè últimament estem molt acostumats amb què a cada
ple se’ns porta una moció, que bàsicament és un ple igual a una línia d’ajuts. Per tant,
en aquest sentit, la corporació tampoc té capacitat en cada ple que creem una nova
línia d’ajuts. Pensem que la política de la casa s’ha de planificar globalment i que quan
es fixen les prioritats es fa amb temps, es defineixen prioritats, s’aprova un pressupost,
aquest pressupost és objecte de negociació amb els grups. Evidentment, tots els grups
legítimament porta les seves propostes, el govern també, i com vostès saben, sempre
hi ha negociació i debat pressupostari amb els grups. [...]  el que podem fer com a
corporació és  que sortim a nova línia d’ajut  per  ple,  que al  final  és el  que acaba
plantejant la moció, perquè la seva moció al final del fil argumental és: «no hi ha suport
per a la redacció d’inventaris», «tot va malament», «creem una nova línia d’ajut». Com
a govern, ni estem d’acord amb què no hi hagi suport, perquè sí que hi és; ni estem
d’acord amb què tot vagi malament, perquè hi ha molta casuística i ja s’està també fent
feina  en  aquest  sentit.  Pensem que  s’ha  de  vehicular  a  través  dels  plenaris  dels
consells comarcals. I tampoc com a diputació podem sortir a una línia d’ajut nova per
ple. Per tant, en aquest sentit, el govern... com que si nosaltres, com a govern, ens
abstenim, la moció prosperaria, amb els vots dels grups proponents i dels que ja han
anunciat el seu vot favorable, malauradament i sentint-ho molt, el vot del govern en
aquest  sentit  serà  contrari  a  la  proposta  que  es  planteja  des  del  grup  del  PSC.
Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyor Casellas.
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i diu: Sí. Gràcies, senyor
president. Gràcies per les seves apreciacions. Diputat Piñeira, gairebé més que una
rèplica és una explicació. En cap cas, aquí es dona la situació que no s’està fent res,
en absolut. Valorem, precisament, i el que els deia és l’assumpte del conveni, aviam
què és el que s’està complint del conveni. I en aquesta moció no estem demanant una
línia de subvencions, estem demanant que s’estudiï quina és la situació, que és al final
el que se’ns transmet. Vostè m’ha llegit tot un seguit de municipis que ho estan fent i
me n’alegro i..  ostres que tots ho haguessin fet,  però no és la informació que ens
arriba.  Del  «no  s’està  fent  res»  a  «alguna  cosa  podríem  fer  millor»  hi  ha  molta
distància  i  això  és  el  que  estem plantejant.  Sí  que  al  final  pot  acabar  tenint  una
traducció anant al final de l’apriorisme dient que a cada moció es demana una línia de
subvencions o no. O no un cop s’hagi estudiat les necessitats i vist aquests convenis
realment com estan operant, potser no cal la línia de subvencions, sinó simplement
veure com s’està utilitzant la que hi ha. Per tant, jo, senyor Piñeira, crec que anem al
final a la major i no és en cap cas la pretensió de la moció. La pretensió de la moció és
que s’acabin fent els inventaris. No és cap altra. Si això ha d’implicar una nova línia de
subvencions, podria ser. Si es pot fer d’una altra manera o fins i tot si no fan falta més
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diners, també pot ser. L’únic que demanava la moció era que s’estudiés. Res més. Per
tant, escolti’m, entenc que això avui queda tombat. Evidentment, per a la negociació
del pressupost sí que vindrem amb la carpeteta amb totes aquestes coses que anem
demanant, però en aquest cas simplement el que estàvem demanant, i reiterem, és
que hem de saber quina és la realitat de la situació i posar-hi remei. Res més. En cap
cas ningú ha dit que no s’estigui fent res ni molt menys, senyor Piñeira. Gràcies.
El senyor President, manifesta: Molt bé. Moltes gràcies. Entenem que anirem parlant
perquè el fet de dir que no, no vol dir que no s’hi presti l’atenció deguda tal com li ha
contestat  el  portaveu.  Entenc,  doncs,  que  hi  ha  20  vots  en  contra,  que  hi  ha  2
abstencions i que hi ha, en aquest cas, 5 vots a favor. Sí?
El senyor secretari, respon: Sí, sí. És així.

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. 

20. Mocions d'urgència

No n’hi ha.

21. Renúncia al càrrec de diputada de la senyora Anna Barnadas López. 2021/
A010101/5935

“La diputada senyora Anna Barnadas López, ha presentat amb data 1 del corrent mes
de juny (RE núm. E-2021-17557), la renúncia al càrrec de diputada.

Segons l’acta de la Junta Electoral de Zona d’Olot les persones designades per cobrir
la vacant del Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
al Partit Judicial d’Olot són els senyors Roger Santaló Puig, Lluís Amat Batalla i Pep
Company Güell.

Atès que amb data 8 de juny de 2021, el senyor Roger Santaló Puig ha presentat
escrit  de  renúncia  a  ser  proclamat  diputat  electe,  correspon  al  senyor  Lluís  Amat
Batalla cobrir la vacant de la senyora Anna Barnadas López.

De conformitat amb l’article 208 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general i d’altres d’aplicació, cal que la corporació prengui coneixement de la
renúncia de la senyora Anna Barnadas López i endegui tot seguit el procediment per a
la provisió de la vacant.

Per tot l’exposat,  es proposa al Ple de la Diputació la presa de coneixement de la
renúncia al càrrec següent:

PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de diputada de la Diputació de
Girona de la senyora ANNA BARNADAS LÓPEZ (ERC-AM), pel Partit Judicial d’Olot.

SEGON. Trametre certificat de la present presa de coneixement a la Junta Electoral
Central juntament amb certificació de l’escrit  de renúncia del senyor Roger Santaló
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Puig, als efectes de procedir a la substitució, de conformitat amb la credencial que la
referida Junta Electoral expedeixi a favor de la persona que legalment pertoqui. A tal
efecte es fa constar que a criteri d’aquesta Corporació correspon cobrir la vacant amb
la designació del senyor Lluís Amat Batalla.”

El senyor President,  pren la paraula i  manifesta que  el  punt  21è és la renúncia al
càrrec de diputada de la senyora Anna Barnadas, que seria prendre coneixement de la
renúncia al càrrec de diputada de la senyora Anna Barnadas del partit judicial d’Olot i
trametre  aquest  certificat  a  la  Junta  Electoral.  També  renuncia  el  senyor  Roger
Santaló, que seria el següent de la llista. Per tant, el proposat seria el senyor Lluís
Amat Batalla, que és l’alcalde de la Vall d’en Bas, perquè ens entenguem. Senyora
Barnadas, ara li passaré la paraula, però en tot cas valgui a dir que ens dol que se’n
vagi  vostè,  però que també ens alegra que vostè prosperi  sent  la  nova secretària
d’Acció Climàtica del govern del país. I que, per tant, sabent-nos greu que se’n vagi
d’aquesta casa per la seva tasca i els seus coneixements aportats en aquests dos
anys de legislatura, sí que aquest greu queda compensat pensant que vostè prospera,
que també farà prosperar el país i que segur que també trobarem un bon interlocutor,
com li  he dit  abans,  explicant  el  que deia la  senyora Pèlach referent  al  tema, per
exemple,  del  Consorci  d’Aigües de la  Costa Brava.  Segur  que trobarem una bona
interlocutora que conegui bé també aquest consorci i que ens haurem de trobar per
diferents qüestions. Per tant, donant-li les gràcies per la feina feta en aquesta casa i la
felicitació per aquest nou càrrec, que també és una nova responsabilitat en el govern
del país, en tot cas, li passaria la paraula.
La diputada delegada de Medi Ambient,  senyora Anna Barnadas, pren la paraula i
manifesta:  Moltíssimes  gràcies,  president,  per  les  seves  paraules.  Bé,  respecte  a
aquesta  etapa  meva  a  la  Diputació  de  Girona,  tinc  com una  satisfacció  a  mitges
perquè són dos anys de feina, segurament amb dos anys més encara n’haguéssim fet
més,  però sí  que és cert  que som a comarques gironines.  Per  tant,  pel  que fa al
patrimoni natural som uns privilegiats i cada vegada que tens una visió més àmplia del
país, ho constates. Per tant, en temes de patrimoni natural, n’hem pogut fer algun,
però realment d’alguna manera no és que hi hagi poca feina, però tenim un patrimoni
natural molt potent. Per tant, la feina està en consolidar-lo i conservar-ho.
Per la part que fa de gestió de boscos, prevenció d’incendis... sabeu que hem estat
treballant moltíssim perquè tots els municipis tinguin les seves franges. Amb el tema
de gestió de boscos, la nostra obsessió ha estat la gestió conjunta, pública o privada
amb una visió de resiliència a canvi climàtic i, per tant, són línies de treball de les quals
estic molt contenta i evidentment, bé, el pack de l’energia, que diríem, que ha estat el
que ens ha preocupat i ocupat bàsicament potser l’últim any i mig. En aquest sentit,
molt  satisfeta  de  deixar  aquestes  tres  oficines  de  transició  energètica  comarcals
esperant  que aviat  en puguem tenir  un a cada comarca.  Crec que és un punt  de
palanca molt important de cara als municipis. I bé, ja sabeu la feina que hem fet o hem
intentat fer amb el pla de transició energètica, amb l’estratègia de canvi climàtic, que
està pendent d’aprovar. Per tant, amb tot això sempre tindré aquella mirada posada a
la Diputació de Girona i de cara als companys, diputats i diputades, només em queda
agrair. Agrair-vos aquests dos anys de feina compartida, agrair-vos tot el tracte que
hem tingut, esperar que des de l’àrea de Medi Ambient hàgim pogut donar resposta a
les vostres inquietuds i oferir-me. Oferir-me perquè la situació que ara tinc, aquesta
responsabilitat  que  he assumit  amb molta  il·lusió,  però  també amb molt  respecte,
perquè crec que el càrrec imposa molt respecte, doncs oferir-me a estar a la vostra
disposició a tots els portaveus de grup, a tots els grups per allò que us pugui ser útil.
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Per tant,  jo  els  deia als  garrotxins que soc aquí  a Barcelona amb aquesta mirada
garrotxina i amb el cor garrotxí, però també amb la mirada a comarques gironines.
Ja no m’allargo més,  però  moltíssimes gràcies.  Han estat  dos  anys espectaculars
d’aprenentatge  i  gràcies  a  aquest  aprenentatge  em  veig  una  mica  més  capaç
d’assumir  la  nova  responsabilitat.  Per  tant,  president,  vicepresidents,  diputats,  una
abraçada immensa a tots i ens anirem trobant. Segur que sí.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Val a dir que vostè ja ens va deixar a la
llista, que avui ha vist que la modificació de crèdit alguna cosa, no tot, perquè tot era
gairebé impossible, però gairebé tot hem anat afegint-ho perquè la persona que la
substitueixi també ho tingui a mà. Moltes gràcies, i  escolta, molta sort.  Pensa que,
trencaré i deixaré tutejar-te, que els teus èxits seran els de tots. Per tant, Anna, que
tinguis molta sort. Molt bé.
La senyora Anna Barnadas, respon: Gràcies, president.
El senyor President,  diu:  Per tant,  acceptant aquesta renúncia, senyor secretari,  ja
engegaríem el mecanisme de substitució. A veure si al proper ple, del mes de juliol, ja
podríem prendre possessió del nou diputat, en aquest cas el senyor Lluís Amat.
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, diu: Senyor president.
El senyor President, diu: Senyor Fernández, endavant.
El senyor Fernández, manifesta: El senyor Casellas volia intervenir al punt anterior.
El senyor President, diu: Perdó, perdó, endavant.
El president del grup del PSC, intervé i diu: No, simplement... Des del grup socialista sí
que voldríem, també, agrair la tasca de la senyora Barnadas en aquesta diputació.
Especialment perquè durant aquest any hem pogut parlar de molts temes relacionats
amb  el  medi  ambient  i  amb  la  tasca  que  ella  ha  fet.  I,  bé,  sempre  l’hem  trobat
impecable. Evidentment la Diputació perd un actiu, però el país el guanya. De fet, ens
vam trobar de casualitat l’altre dia i privadament li vaig transmetre, però en tot cas,
moltes felicitats, també, (permet-me que et digui de tu) pel teu nomenament com a
secretària perquè al final el més important de tot són les persones, els coneixements
de les persones i, per què no dir-ho també, en aquest món nostre segur que la mirada
femenina  que  aportaràs  al  medi  també  ens  ensenyarà  alguna  cosa.  Moltíssimes
gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Casellas. Algú més?
La senyora Laia Pèlach, diu: Sí, a mi també m’agradaria agrair la feina feta.
El senyor President, diu: Endavant, senyora Pèlach.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach, intervé i manifesta: Moltes gràcies.
De fet, ho vam fer també personalment quan ens va comunicar la decisió, però en tot
cas,  com  que  és  una  diputada  amb  la  qual  hem  treballat  en  diverses  ocasions
compartidament algunes coses, doncs agrair-li la feina feta i la disposició també en
aquest  sentit.  I  simplement desitjar-li  molta sort  i  encerts en la nova etapa.  Moltes
gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Algú més? No? Doncs... La
senyora Saladich. Gisela, sí, perdó.
La portaveu del  grup Independents de la  Selva,  senyora Gisela Saladich,  intervé i
manifesta: Perdó, president. Moltes gràcies.
Senzillament afegir-nos a tot el que s’ha dit de bo de la senyora Barnadas perquè
realment ha sigut un goig poder treballar amb ella. I moltíssimes gràcies per tots els
esforços que ha fet perquè estiguéssim sempre molt ben informats i molt ben tractats
des de la seva àrea,  com de totes les altres, però la seva ha sigut molt  especial.
Moltes gràcies.
El senyor President, diu: També el vicepresident primer em diu que vol dir alguna cosa.
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El vicepresident primer, senyor Pau Presas, manifesta: En tot cas, per acabar la roda
d’intervencions  per  part  també,  en  aquest  cas,  com  a  representant  del  grup
d’Esquerra, agrair-li a la diputada Anna Barnadas tota la feina que ha fet. I crec que ho
hem comentat diverses vegades que perdem una gran diputada de medi ambient, però
en tot cas el país estem segurs que suma un gran actiu i que segur que farà una gran
feina. Sense voler-me allargar més, desitjar-li, en aquest sentit, crec que encara no ho
havíem dit en aquest ple, molta sort i molts encerts.
El senyor President, diu: Molt bé. Moltes gràcies.
La  senyora  Anna  Barnadas,  respon:  Moltes  gràcies  a  tots  els  grups,  president,
vicepresident i a tots els companys i companyes. Sabeu que aquesta és una feina que
la  faig  de cor  i  amb tota  la  meva energia.  Per  tant,  molt  agraïda per  les  vostres
paraules avui. Gràcies.

El Ple de la Corporació queda assabentat 

22. Precs i preguntes

El senyor President, comenta si hi ha alguna cosa per part d’algun diputat o diputada?
Sí? La senyora Ventura, doncs, endavant.
La diputada del  grup del  PSC,  senyora  Bea Ventura,  intervé i  manifesta: Gràcies,
president. Bon dia a tots. La nostra pregunta és que en relació als fons europeus Next
Generation, si teniu una previsió ja prevista i si ja heu començat a fer algun tema sobre
això.
El senyor President, respon: Bé, en tot cas, si sé alguna cosa, hauria de... Aquesta
pregunta hauria de ser per al govern de l’Estat perquè depèn del govern de l’Estat
treure les convocatòries quan estiguin desbloquejats aquests fons per part de l’Estat
espanyol, entenc. Sembla, per les coses llegides a la premsa, que això serà aviat.
Sembla que el pla presentat per l’Estat espanyol semblaria, i vostè segurament ens
podria informar molt millor que jo perquè el seu partit és qui governa a l’Estat espanyol,
que podria ser aviat que es desbloquegessin i fessin les convocatòries. Això no ho
sabem exactament quan serà, però volem pensar que sigui més aviat que tard. Dit
això,  tot  i  que  li  passaré  la  paraula  a  la  diputada  Montse  Mindan,  que  porta  els
programes  europeus,  nosaltres  ja  vàrem  manifestar,  crec  que  al  ple  passat,  que
nosaltres ho estem preparant des de diferents àrees diferents projectes que poden
anar encarats precisament a les línies del fons Next Generation. Per tant, la resposta a
la pregunta que vostè fa, escolti, vostès estan preparant algun projecte pels fons Next
Generation? Sí, i de diferents àrees: l’àrea de medi ambient, l’àrea de xarxa viària amb
la fibra òptica,  l’àrea de cultura també alguna cosa,  l’àrea de promoció econòmica
també... Per tant, sí que estem preparant diferents projectes en la qual ens podrien
ajudar a accelerar aquestes millores de les quals hem de disposar. Per exemple, si
amb carreteres, el que és la proposta d’uns cinc milions d’euros aproximadament de
fibra òptica, més els que nosaltres tenim, seria una injecció de triplicar la part de fibra
òptica que tenim posada en aquest exercici. Aquest és un exemple. Per tant, sí que és
veritat que nosaltres sí que tenim projectes previstos i encarregats, fins i tot, ja estem
fent l’adjudicació d’un ens coordinador precisament perquè pugui coordinar quan surtin
aquests projectes davant  del govern de l’Estat,  com és una consultoria,  en aquest
sentit. D’acord? No sé si vol afegir alguna cosa la senyora Mindan.
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, pren la
paraula i diu: Ho ha explicat molt bé el president. Només afegir que més enllà dels
projectes que podem tirar endavant des de les diferents àrees de la Diputació, aquesta
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setmana passada vam fer visites a alguns municipis pel que fa, per exemple, a algun
objectiu que nosaltres pensàvem que pot sortir com a convocatòria pels pobles petits.
Per  exemple,  vam  reunir-nos  la  setmana  passada  amb  l’alcalde  de  Sant  Pere
Pescador, la setmana que ve anem a Castelló d’Empúries i mirarem algun altre perquè
referent a l’aigua pensem que poden sortir possibles convocatòries que els aniria molt
bé a aquests municipis. Per tant, el que fem és de tant en quant sabem que hi hauran
els objectius de sostenibilitat, d’innovació i de digitalització, també en tots els àmbits.
És parlar amb els municipis, que els que estiguin interessants la Diputació també els
podria ajudar a redactar aquests projectes per poder-se presentar, però repeteixo, el
més important és que el reglament de cada convocatòria de moment no ha sortit. N’ha
sortit alguna molt especial de rehabilitació i alguna altra de medi ambient, però falta el
gruix de les convocatòries.
El senyor President, diu: Molt bé.
La  diputada  senyora  Ventura,  respon: Molt  bé,  moltes  gràcies.  Quan  tinguem
coneixement d’això, ja li farem arribar, si cal.
El senyor President, diu: Molt bé. Estaria bé que tan bon punt tinguin informació, si la
tenen de més primera mà que nosaltres, si us plau, ens la facin arribar, que anirà en
benefici de tots. Moltes gràcies, senyora Ventura. Res més?
La diputada senyora Bea Ventura: respon: Res més.
El  senyor  President,  diu: Doncs  moltíssimes  gràcies.  S’aixeca  la  sessió.  Guardi’s
tothom de la calor i fins al mes que ve, si déu vol. Gràcies.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 13:50 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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