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Número:  208  
Òrgan:  Ple 
Sessió:  Ordinària, telemàtica i per videoconferència 
Data: 20 de juliol de 2021 
Hora:  12:00 
Lloc:  Saló de Sessions 
Document: Acta 

 
Expedient: 2021/6699 
 
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 
 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 
 Lluís Amat i Batalla 
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 Joan Fàbrega i Solé 
 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 
Diputats que s’excusen Eduard Llorà i Cullet 
 Josep Piferrer i Puig 
 
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 15 de juny 
de 2021 

 

2 Presa de possessió del càrrec de diputat per part del 
senyor Lluís Amat i Batalla 
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3 Donar compte de la modificació del grup polític Esquerra 
Republicana de Catalunya a la Diputació de Girona, dels 
seus integrants, presidència i portaveus 

2021/A010101/6699 

4 Decrets corresponents al mes anterior  

5 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMARTIVES 

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

6 Donar compte al Ple de l'assignació de la dotació 
econòmica dels grups polítics de la Diputació de Girona 
corresponent a l'exercici 2020 - Gabinet de Presidencia 

2019/A020300/7007 

7 Aprovació definitiva del compte general de la Diputació de 
Girona de l'exercici 2020 - Intervenció - Comptabilitat i 
Pressupostos 

2021/F010600/3182 

8 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 
CVV 3SC 2/2021 del pressupost del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona de l'exercici 2021 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010402/6420 

9 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 
3SC 1/2021 del pressupost de l'organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (Xaloc) de l'exercici 2021 - 
Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010402/6508 

10 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 6/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010401/6495 

11 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 7/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010401/6551 

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

2021/F010402/6496 

13 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 7/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010402/6522 

14 Aprovació definitiva i inici de l'expedient expropiatori de la 
relació de propietaris, béns i drets afectats en el Tram 1 
del projecte constructiu d'obres de Condicionament de 
dos trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a 
Vilamalla per Siurana, entre el PK 0+236 fins al PK 1+450 
i entre el PK 1+898 fins al PK 2+506 - Patrimoni i 
Expropiacions 

2020/J020200/9153 

15 Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets 
afectats per l'execució del projecte constructiu d'obres de 
Condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de 
Sant Esteve de Guialbes - Patrimoni i Expropiacions 

2021/J020200/6257 
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16 Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets 
afectats per l'execució del 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 (TM Garrigàs) 
- Patrimoni i Expropiacions 

2021/J020200/5815 

17 Aprovació inicial de les bases reguladores per participar a 
la tercera edició dels premis Projecta't - Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local 

2021/X020100/6131 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

18 Aprovació inicial de les bases reguladores del Premi 
Joves Fotògraf(e)s - Centre de la Imatge - Inspai 

2021/X020100/2863 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

19 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 
de subvencions per al desenvolupament de bones 
pràctiques agràries al massís de les Gavarres - Medi 
Ambient 

2021/X020100/6382 

20 Aprovació del conveni de cessió a la Diputació de Girona 
de la carretera del monestir de Sant Pere de Rodes al 
Port de la Selva - Xara Viària 

2021/D030400/3502 

JUNTA DE PORTAVEUS 

21 Moció dels grups Independents de la Selva i Tots per 
l'Empordà sol·licitant la modificació de la Llei de Bombers 
estatal 

2021/A040100/6740 

22 Moció del grup de la CUP per ajudar els municipis a 
adaptar els cementiris a la normativa en matèria de 
llibertat religiosa 

2021/A040100/6782 

23 Mocions d'urgència  

24 Presa de coneixement de la renuncia al càrrec de 
diputada, de la senyora Laia Pèlach i Saget 

2021/A010101/6699 

25 Precs i preguntes  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor President, Miquel Noguer, dona la benvinguda als assistents i manifesta que 
anem a començar aquesta sessió ordinària del mes de juliol 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 15 de juny de 2021 
 
La corporació APROVA per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
anterior que va tenir lloc el dia 15 de juny de 2021, prèviament tramesa als senyors 
diputats i a les senyores diputades. 
 
2. Presa de possessió del càrrec de diputat per part del senyor Lluís Amat i 

Batalla 
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El senyor president, manifesta que el segon punt de l’ordre del dia seria la presa de 
possessió del càrrec de diputat per part del senyor LLuís Amat que, com saben, 
substitueix a la senyora Anna Barnadas. 
 
Previ lliurament al secretari de la corporació de la credencial estesa pel president de la 
Junta Electoral Central, presentada la declaració de béns i activitats, i després de 
prometre el càrrec segons la fórmula legalment establerta per Reial Decret 707/1979, 
de 5 d’abril, afegint-hi: Prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República 
Catalana, i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya 
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment 
equilibrada, pren possessió del càrrec de diputat el senyor LLUÍS AMAT BATALLA 
(ERC-AM) pel Partit Judicial d’Olot. 
 
El senyor President, dona la benvinguda al senyor Lluís Amat i li fa entrega del pin 
institucional.  
 
3. Donar compte de la modificació del grup polític Esquerra Republicana de 

Catalunya a la Diputació de Girona, dels seus integrants, presidència i 
portaveus. 2021/A010101/6699 
 

“De conformitat amb allò previst a l’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 
articles 40 i 41 del Reglament orgànic de la corporació i articles 23 i 24 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i amb motiu dels canvis 
produïts a la Corporació, es dóna compte de la modificació del grup polític del Grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Diputació de Girona, amb indicació dels seus 
integrants, presidència de grup i designació de portaveus. 
 
GRUP ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Integrants: Pau Presas Bertran, Josep Ma Bagot Belfort, Joan Fàbrega Solé, Joaquim 
Ayats Bartrina, Lluís Amat Batalla, Maria Teresa Brunsó Puigvert, Josep Piferrer Puig, 
Maria Puig Ferrer i Eva Viñolas Marín. 
 
President de grup: Pau Presas Bertran 
Portaveu: Lluís Amat Batalla 
Portaveu adjunt: Joan Fàbrega Solé” 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
4. Decrets corresponents al mes anterior 
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de juny de 2021, numerats del núm. 1719 
al núm. 2138. 
 
El senyor President, manifesta que donaríem compte dels decrets corresponents al 
mes anterior d’acord amb el que sempre es fa, no sé si hi ha alguna qüestió per part 
d’algú. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta que tenen alguns dubtes en 
relació amb els decrets. Un és el decret número 2021/1880 que és aprovar un acord 
de confidencialitat. Llavors, simplement, hem mirat i veiem que té a veure amb un 
estudi per la gestió de plantes exòtiques i ens ha sorprès aquest acord. Volíem 
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demanar si és una pràctica habitual, no ho havíem detectat en altres ocasions. Si és 
alguna casuística concreta que fa que es signi aquest acord de confidencialitat. I en un 
altre cas, que el decret número 2021/1873, simplement és una aprovació de 
contractació del patrocini publicitari amb el Girona Futbol Club per a la temporada 
21/22 i 22/23. En aquest cas, simplement mostrar el nostre rebuig a aquests patrocinis 
que igual que es fa amb alguns festivals, una fórmula de subvenció encoberta, 
diguéssim, que en tot cas també ha dit i per tant doncs, simplement, mostrar el nostre 
rebuig com hem fet en altres ocasions. 
El senyor President, respon: Quant al primer, senyor secretari? 
El senyo secretari, respon: Sí, amb la llei de contractes a la mà les empreses poden, 
quan presenten les seves propostes o pliques, poden dir quins apartats d'aquestes 
propostes són confidencials, per evitar que els hi copiïn altres empreses que són 
competència. Això s'examina per cada administració per l'òrgan contractant i si és així 
es declara confidencial aquests diferents apartats i es notifica, i tal. Per tant, no es 
publiquen després en el perfil. És aquesta, bé, de tant en tant en surt alguna 
d'aquestes, sí. 
La diputada senyora Pèlach, diu: D’acord, gràcies.  
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Bé, contestat el primer i en el segon 
evidentment no crec que li hagi de contestar res però que en tot cas és una pràctica la 
qual s'ha anat portant a terme. Hi ha una clàusula en relació a si Girona estigués a la 
primera divisió, si estigués a la segona divisió… és el doble si està a la segona divisió. 
Perquè, en tot cas, això sempre s'agafa amb un informe tècnic de màrqueting el qual 
doncs és qui elabora i qui diu si el preu aquest s'ajusta al mercat o no en aquest cas 
voldria dir que és que aquests 130.000 euros en el cas de segona divisió, IVA inclòs. I 
sap que són societats anònimes esportives i que , per tant, s’ha de deduir el 21 per 
cent de l'IVA. D'acord? Bé, són totes les entitats esportives de la demarcació reben 
subvencions d’aquesta casa i en aquest cas, a Girona no és una subvenció sinó que 
és un patrocini. Bé en tot cas queda dit el que vostè pensa.  
 
5. Informació de la Presidència 
 
Assistència telemàtica o presencial als actes representatius: 
- A Girona, a la presentació de l’Area 5G Girona. 
- A Palau Saverdera, a l’acte d’homenatge a Martí Inglès i del Centenari de l’Edifici 

Escola de la Mancomunitat.  
- A Girona, al lliurament dels Premis PIME 2021 de Girona. 
- A Girona, a l’acte d’Inauguració del Museu Tresor de la Catedral.  
- A Girona, al Festival Internacional del Circ Elefant d’Or. 
- A Girona, a l’acte de presentació dels PECT aprovats en 2a convocatòria. 
- A Sant Feliu de Guíxols, a la inauguració de l’exposició dels 50 anys del Consorci: 

la gestió de l’Aigua a la Costa Brava i a l’acte commemoratiu del 50è Aniversari del 
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. 

- A Arbúcies, als actes de commemoració del 51è aniversari de l’accident aeri al 
Montseny.  

- A Girona, a l’obertura de l’exposició de fotografia El meu Planeta.  
- A Santa Coloma de Farners, al Lliurament de la 4a Edició de Segells Girona 

Excel·lent.  
- A Palau de Santa Eulàlia, a la presentació de la Medalla de Campions i campiones 

de Catalunya. 
- A Girona, a l’acte de presentació de la traducció al català del Vocabulari Comú dels 

Contractes Públics.  
- A la Vall d’en Bas, al Festival Solidari Vallviva.  
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- A Peralada, al Festival del Castell de Peralada 2021. 
- A Girona, a la 3a Edició del Girona en Moviment.  
 
Visites telemàtiques o presencials: 
- Amb l’Hble. Sra. Tània Verge, consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 

de Catalunya, en reunió conjunta amb els presidents de les Diputacions catalanes.  
- Amb l’Hble. Sra. Violant Cervera, consellera de Drets Socials. 
- Amb la Sra. Laia Cañigueral, delegada del Govern de la Generalitat a Girona.  
- Amb els alcaldes i les alcaldesses de: Maçanet de la Selva, Mollet de Peralada, 

Portbou, Canet d’Adri i  Bellcaire d’Empordà. 
- Entitats i particulars:  27 

 
Reunions de treball telemàtiques o presencials: 
- Juntes de Govern. 
- Junta de Portaveus.  
- Reunions setmanals del Gabinet Territorial de Coordinació d’Emergències 

COVID-19. 
- Reunió del Patronat de la Fundación Democracia y Gobierno Local. 
- Consell d’Administració i Junta General de l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa 

Brava 
- Patronat de la Fundació de Fira de Girona.  
- Comitè Executiu de l’ACM. 
- Taula institucional sobre l’Aixecament Autopistes. 
- Junta General Extraordinària d’ABASTEM. 
- Reunió telemàtica amb la consellera de Presidència, el conseller de Salut i el 

conseller d’Interior, per la situació de la Covid-19.  
- Consell Assessor General del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
- Junta de Govern del Consorci de la Costa Brava.  
- Reunió Extraordinària del Patronat de la Fundació Josep Pla. 
- Mitjans de comunicació: Entrevista ACN, Diari de Girona, Grup Peralada, Catalunya 

Ràdio, TV3, ABC, amb el programa TOT ES MOU, El Món.cat, 
- Roda de premsa de presentació del Projecte Vies Verdes pel Clima, i de valoració 

de l’equador de la legislatura, juntament amb el vicepresident primer de la Diputació 
de Girona 
 

El senyor President, afegeix que aquest cap de setmana he estat en contacte amb la 
delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Sra. Laia Cañigueral, i amb els 
alcaldes de Port de la Selva, Selva de Mar i Llançà, pels incendis ocorreguts els dies 
16, 17 i 18 de juliol.  

 
PERSONAL EVENTUAL: 
En compliment del que disposa l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de llocs de 
treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 16 de juliol de 2021 
és de 27 places, i n’hi ha dues de vacants.  
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 
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6. Donar compte al Ple de l'assignació de la dotació econòmica dels grups 
polítics de la Diputació de Girona corresponent a l'exercici 2020 - Gabinet 
de Presidencia. 2019/A020300/7007 
 

“El Ple extraordinari de la Diputació de Girona, de data 23 de juliol de 2019, va aprovar 
l’assignació de dotacions econòmiques als grups polítics amb representació a la 
Diputació de Girona, per al mandat 2019-2023, i que compta amb un complement fix, 
idèntic per a tots els grups i un altre de variable, en funció dels membres de cadascun 
d’ells. Aquesta assignació, que té caràcter finalista, es destina a sufragar les despeses 
de funcionament dels diferents grups polítics amb representació a la Diputació. 
D’aquestes despeses, se n’exclou el pagament de remuneracions del personal al 
servei de la corporació, l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de 
caràcter patrimonial, i d’altres no permesos per la legislació vigent. 
 
Aquesta aportació està prevista a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local segons el redactat que estableix la Llei 11/1999, 
de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
En el punt sisè de l’acord del Ple s’estableix que “Totes les aportacions hauran de ser 
justificades anualment, reintegrant a la Diputació les quantitats no justificades (...). La 
justificació haurà de fer-se mitjançant la presentació d’un compte justificatiu al qual 
s’adjuntaran les corresponents factures a nom del grup provincial.(...). De les 
justificacions realitzades anualment se’n donarà compte al Ple provincial en la mateixa 
sessió que s’aprovi el Compte General (...)”. 
 
Per tal de donar compliment a l’acord aprovat en el Ple extraordinari de data 23 de 
juliol de 2019, i en relació amb les justificacions presentades per part dels diferents 
grups polítics d’aquesta Diputació de l’assignació de la dotació econòmica rebuda 
l’exercici 2020, d’acord amb el model de compte justificatiu aprovat per aquesta 
Corporació, i amb el previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica, Cooperació Local i Cooperació Local, s’eleva al 
Ple la informació següent: 
 
Únic. Donar compte de la descripció de la dotació econòmica rebuda, justificada i de la 
corresponent devolució, si s’escau, pel que fa a l’assignació  econòmica dels diferents 
grups polítics d’aquesta Diputació de la legislatura 2019-2023, i pel període comprès 
entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, segons el detall següent: 
 

Grup polític NIF Núm. Exp.  Assignació 
econòmica € 

Import  
justificat € 

Import   
Devolució € 

Grup Junts per Catalunya  V55354757 2019/6366 78.000,00  77.301,53 698,47 
Grup d’ERC  V55355952 2019/6367 66.000,00 66.000,00 0 
Grup Socialista  V55358006 2019/6370 36.000,00 35.928,58 71,42 
Grup Candidatura Unitat Popular V55354062 2019/6371 18.000,00 13.638,35 4.361,65 
Grup Independents de la Selva V55357586 2019/6372 18.000,00 17.871,10 128,90 
Grup Tots per l’Empordà  V55355069 2019/6373 18.000,00 16.926,52 1.073,48 
Totals   234.000,00 227.666,08 6.333,92 

“ 
 
El senyor President, manifesta que passaríem ja als punts de les comissions 
informatives que en aquest cas seria la Comissió d'Hisenda Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local, que del punt 6è al punt 13è, els exposarà la 
vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planas, quan vostè vulgui.  
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La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, 
pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies, president. Bé, el primer punt és donar 
compte en el ple de l'assignació de la dotació econòmica dels grups polítics a la 
Diputació de Girona, en aquest cas, al ple del 23 de juliol es va aprovar l'assignació 
d'una dotació econòmica a cada grup polític que tenia representació a la Diputació i, 
com cada any, el que fem és donar compte d’aquesta dotació de l'1 de gener del 2020 
al 31 de desembre, assignació econòmica, l'import de justificació, on hi ha totes les 
dades, no us ho explico perquè en l'expedient hi consten. Moltes gràcies, president.  
El senyor President, diu: Sí, gràcies senyora Planas. Alguna qüestió en aquest sentit? 
La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, en el nostre cas simplement per insistir en la 
demanda que fem habitualment de reducció d'aquestes quantitats que des de la CUP 
sempre hem considerat excessives. 
El senyor President, diu: Excessives però les cobren. 
La diputada senyora Pèlach, manifesta; Sí, tornem una part habitualment i en tot cas 
això funciona així. Quan hi ha unes regles del joc, tots juguem amb les regles del joc 
que et donen, no? Però en tot cas insistim, si és qüestió nostra, podem reduir-les quan 
vulgueu. 
El senyor President, respon: Molt bé. En tot cas això sap que vostè s'aplica el ple de 
cartipàs i ara estem a l'equador de la legislatura. Per tant, el que el gasti ho gasta i el 
que no ho gasta, doncs, senzillament ho torna. Algun vot en contra?  
El senyor secretari, diu: No es vota, president.  
El senyor President, manifesta: Ah, no es vota, es dona compte. D’acord. Doncs queda 
dit el que ha dit la senyora Pèlach. 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
7. Aprovació definitiva del compte general de la Diputació de Girona de 

l'exercici 2020 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos. 
2021/F010600/3182 

 
“Atès l’establert a l’article 212.2 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), la 
Comissió Especial de Comptes, en data 27 de maig de 2021, va informar 
favorablement el Compte General de la Diputació de Girona de l’exercici 2020. El 
compte general i l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’han sotmès a 
informació pública mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 106, de 3 de juny de 2021, durant el termini de quinze dies, 
per tal que els interessats poguessin presentar reclamacions, objeccions o 
observacions.  
 
D’acord amb el certificat de la Secretaria General de 28 de juny de 2021, durant el 
termini d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions, objeccions o 
observacions al compte general i a l’informe de la Comissió Especial de Comptes. 
 
En aplicació de l’article 212.4 del TRLRHL, procedeix sotmetre el compte general al 
Ple, per tal que pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre.  
 
En compliment del que estableix la base 66.2 d’execució del pressupost vigent, s’han 
incorporat a l’expedient els informes definitius d’auditoria de comptes dels organismes 
autònoms, consorcis adscrits i la resta d’entitats dependents de la Diputació de Girona. 
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En concordança amb l’apartat 4 de la regla 49 de la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local (aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre), 
l’aprovació del compte general no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi 
reflecteixen, ni genera responsabilitats per raó de les actuacions esmentades. 
 
Per això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la corporació l’acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar el compte general de la Diputació de Girona de l’exercici 2020 
segons detall que a continuació s’exposa: 
 
COMPTES ANUALS 

 
De la pròpia entitat local 

 
-  El balanç, amb un actiu de 326.198.951,10 €, un patrimoni net de 

270.016.457,38 €, un passiu no corrent de 15.244.282,91 €, i un passiu 
corrent de 40.938.210,81 €. 

-  El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 
5.623.500,65 €. 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

 La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall: 

 Crèdits inicials ........................................................................ 141.858.000,00 € 
Modificacions de crèdit .................................................................. 27.213.944,31 € 
Crèdits definitius .......................................................................... 169.071.944,31 € 
Despeses compromeses ............................................................. 148.971.240,38 € 
Obligacions reconegudes netes ................................................... 124.052.364,82 € 
Pagaments líquids ....................................................................... 102.557.001,45 € 
Obligacions pendent de pagament ................................................. 21.495.363,37 € 
Romanents de crèdit ...................................................................... 45.019.579,49 € 

 La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 
Previsions inicials ........................................................................ 141.858.000,00 € 
Modificacions de crèdit .................................................................. 27.213.944,31 € 
Previsions definitives ................................................................... 169.071.944,31 € 
Drets reconeguts ......................................................................... 131.953.799,11 € 
Drets anul·lats .................................................................................. 1.638.211,01 € 
Drets cancel·lats ........................................................................................... 0,00 € 
Drets reconeguts nets .................................................................. 130.315.588,10 € 
Recaptació neta ........................................................................... 129.649.093,49 € 
Drets pendents de cobrament ............................................................. 666.494,61 € 
Excés de previsió ........................................................................... 38.756.356,21 € 

 El resultat pressupostari en termes ajustats és de 31.537.034,38 euros. 
- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del model 

normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 
de setembre. 

- Informe de control de l’existència d’obligacions derivades de despeses 
realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 
413) de l’exercici 2020. 
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Dels organismes autònoms 
 

 De l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) 
 

- El balanç, amb un actiu de 23.364.804,88 €, un patrimoni net de 
18.393.616,89 €  i un passiu corrent de 4.971.187,99 €. 

- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi 
de 2.644.842,52 €. 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

 La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 

 Crèdits inicials ................................................................. 14.857.206,00 € 

 Modificacions de crèdit...................................................... 5.204.404,51 € 

 Crèdits definitius ............................................................. 20.061.610,51 € 

 Despeses compromeses ................................................. 18.558.552,25 € 

 Obligacions reconegudes netes ...................................... 14.400.097,11 € 

 Pagaments líquids .......................................................... 10.986.522,79 € 

 Obligacions pendent de pagament .................................... 3.413.574,32 € 

 Romanents de crèdit ......................................................... 5.661.513,40 € 
 La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 

 Previsions inicials ............................................................ 14.857.206,00 € 

 Modificacions de crèdit...................................................... 5.204.404,51 € 

 Previsions definitives ...................................................... 20.061.610,51 € 

 Drets reconeguts............................................................. 11.345.955,00 € 

 Drets anul·lats .......................................................................... 1.499,73 € 

 Drets cancel·lats ............................................................................ 0,00 € 

 Drets reconeguts nets ..................................................... 11.344.455,27 € 

 Recaptació neta ................................................................... 246.266,77 € 

 Drets pendents de cobrament ......................................... 11.098.188,50 € 

 Excés de previsió .............................................................. 8.717.155,24 € 
 I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 1.509.023,55 
euros. 

- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del 
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

- L’informe de l’auditoria de comptes. 
 

 De l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc) 
 

- El balanç, amb un actiu de 112.882.852,57 €, un patrimoni net de 
20.815.329,52 € i un passiu corrent de 92.067.523,05 €. 

- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi 
de 420.282,60  €. 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
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- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 
a) La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 

detall: 

 Crèdits inicials ................................................................. 12.798.000,00 € 

 Modificacions de crèdit...................................................... 2.554.440,85 € 

 Crèdits definitius ............................................................. 15.352.440,85 € 

 Despeses compromeses ................................................. 11.446.529,82 € 

 Obligacions reconegudes netes ........................................ 9.776.276,43 € 

 Pagaments líquids ............................................................ 9.725.463,21 € 

 Obligacions pendent de pagament ......................................... 50.813,22 € 

 Romanents de crèdit ......................................................... 5.576.164,42 € 
b) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 

detall: 
Previsions inicials ................................................................ 12.798.000,00 € 
Modificacions de crèdit .......................................................... 2.554.440,85 € 
Previsions definitives ........................................................... 15.352.440,85 € 

     Drets reconeguts .................................................................... 9.518.061,66 € 
Drets anul·lats .......................................................................... 165.140,42 € 
Drets cancel·lats ................................................................................. 0,00 € 
Drets reconeguts nets ........................................................... 9.352.921,24 € 
Recaptació neta .................................................................... 9.336.573,89 € 
Drets pendents de cobrament .................................................... 16.347,35 € 
Excés de previsió ................................................................... 5.999.519,61€ 

c) I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 1.240.305,27 
euros. 

- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del 
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

- L’informe de l’auditoria de comptes. 
 

 De l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 
 

- El balanç, amb un actiu de 891.116,56 €, un patrimoni net de 
607.551,54 € i un passiu corrent de 283.565,02 €. 

- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 
28.742,29 € 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a) La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 

Crèdits inicials ....................................................................... 3.198.777,00 € 
Modificacions de crèdit ............................................................. 379.318,46 € 
Crèdits definitius .................................................................... 3.578.095,46 € 
Despeses compromeses ....................................................... 3.241.941,45 € 
Obligacions reconegudes netes ............................................ 3.042.262,21 € 
Pagaments líquids ................................................................. 3.036.225,56 € 
Obligacions pendent de pagament ............................................... 6.036,65 € 
Romanents de crèdit ................................................................ 535.833,25 € 

b) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 
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Previsions inicials .................................................................. 3.198.777,00 € 
Modificacions de crèdit ............................................................. 379.318,46 € 
Previsions definitives ............................................................. 3.578.095,46 € 
Drets reconeguts ................................................................... 3.062.945,57 € 
Drets anul·lats .................................................................................258,00 € 
Drets cancel·lats ................................................................................. 0,00 € 
Drets reconeguts nets ........................................................... 3.062.687,57 € 
Recaptació neta .................................................................... 3.019.397,24 € 
Drets pendents de cobrament .................................................... 43.290,33 € 
Excés de previsió ..................................................................... 515.407,89 € 

c) I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 123.980,01 
euros. 

- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del 
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

- L’informe de l’auditoria de comptes. 
 
De l’entitat pública empresarial local Serveis de Millora i Expansió Ramadera i 

Genètica Aplicada (Semega) 
 

 El balanç, amb un actiu de 450.024,01 €, un patrimoni net de 386.676,75 € i 
un passiu corrent de 63.347,26 €. 

 El compte de pèrdues i guanys, que dóna un resultat positiu de 56.759,26 €. 

 L’estat de canvis en el patrimoni net. 

 La memòria. 

 L’informe de l’auditoria de comptes. 
 
Dels consorcis adscrits 
 

 Del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona 
 

- El balanç, amb un actiu de 143.374.590,61 €, un patrimoni net de 
140.060.881,48 € i un passiu corrent de 3.313.709,13 €. 

- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi 
d’1.304.926,21 € 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

- La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 

Crèdits inicials ..................................................................... 21.382.000,00 € 
Modificacions de crèdit ........................................................ 11.609.634,57 € 
Crèdits definitius .................................................................. 32.991.634,57 € 
Despeses compromeses ..................................................... 22.713.188,42 € 
Obligacions reconegudes netes .......................................... 17.341.251,64 € 
Pagaments líquids ............................................................... 17.317.491,27 € 
Obligacions pendent de pagament ............................................. 23.760,37 € 
Romanents de crèdit ........................................................... 15.650.382,93 € 

- La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 

Previsions inicials ................................................................ 21.382.000,00 € 
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Modificacions de crèdit ........................................................ 11.609.634,57 € 
Previsions definitives ........................................................... 32.991.634,57 € 
Drets reconeguts ................................................................. 20.494.812,09 € 
Drets anul·lats .................................................................................... 0,00 € 
Drets cancel·lats ................................................................................. 0,00 € 
Drets reconeguts nets ......................................................... 20.494.812,09 € 
Recaptació neta .................................................................. 18.674.572,00 € 
Drets pendents de cobrament ............................................... 1.820.240,09 € 
Excés de previsió ................................................................ 12.496.822,48 € 

- I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 1.751.553,32 
euros. 

- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del 
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

- L’informe de l’auditoria de comptes. 
 
Del Consorci de les Vies Verdes de Girona 
 

- El balanç, amb un actiu de 6.054.893,08 €, un patrimoni net de 
5.714.992,31 € i un passiu corrent de 339.900,77 €. 

- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi 
de 83.965,23 € 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a) La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 

Crèdits inicials .....................................................................  1.894.000,00 € 
Modificacions de crèdit .......................................................... 2.584.704,81 € 
Crèdits definitius .................................................................... 4.478.704,81 € 
Despeses compromeses ....................................................... 3.176.771,07 € 
Obligacions reconegudes netes ............................................ 2.948.984,07 € 
Pagaments líquids ................................................................. 2.948.984,07 € 
Obligacions pendent de pagament ..................................................... 0,00 € 
Romanents de crèdit ............................................................. 1.529.720,74 € 

b) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 

Previsions inicials .................................................................. 1.894.000,00 € 
Modificacions de crèdit .......................................................... 2.584.704,81 € 
Previsions definitives ............................................................. 4.478.704,81 € 
Drets reconeguts ................................................................... 2.956.647,39 € 
Drets anul·lats .............................................................................. 2.932,46 € 
Drets cancel·lats ................................................................................. 0,00 € 
Drets reconeguts nets ........................................................... 2.953.714,93 € 
Recaptació neta .................................................................... 2.106.551,97 € 
Drets pendents de cobrament .................................................. 847.162,96 € 
Excés de previsió .................................................................. 1.524.989,88 € 

c) I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 507.698,91 
euros. 

- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del 
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
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- L’informe de l’auditoria de comptes. 
 
Del Consorci de les Gavarres 
 

- El balanç, amb un actiu de 996.578,95 €, un patrimoni net de 
939.761,82 € i un passiu corrent de 56.817,13 €. 

- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 
269.564,17 €. 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 

inicials ...................................................................................... 603.700,00 € 
Modificacions de crèdit ............................................................. 226.487,02 € 
Crèdits definitius ....................................................................... 830.187,02 € 
Despeses compromeses .......................................................... 671.856,94 € 
Obligacions reconegudes netes ............................................... 510.871,16 € 
Pagaments líquids .................................................................... 502.609,48 € 
Obligacions pendent de pagament ............................................... 8.261,68 € 
Romanents de crèdit ................................................................ 319.315,86 € 

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 

Previsions inicials ..................................................................... 603.700,00 € 
Modificacions de crèdit ............................................................. 226.487,02 € 
Previsions definitives ................................................................ 830.187,02 € 
Drets reconeguts ...................................................................... 764.024,01 € 
Drets anul·lats .................................................................................... 0,00 € 
Drets cancel·lats ................................................................................. 0,00 € 
Drets reconeguts nets .............................................................. 764.024,01 € 
Recaptació neta ....................................................................... 524.017,76 € 
Drets pendents de cobrament .................................................. 240.006,25 € 
Excés de previsió ....................................................................... 66.163,01 € 

c. I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 270.188,88 
euros. 

- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del 
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

- L’informe de l’auditoria de comptes. 
 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
El compte general de la Diputació de Girona s’acompanya de: 
 
Els documents de la regla 45.3 de la ICAL 2013. 

 
De l’entitat local 

 L’acta d’arqueig. 

 Les certificacions de cada entitat financera. 

 La conciliació bancària. 
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De l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) 

 L’acta d’arqueig. 

 Les certificacions de cada entitat financera. 

 La conciliació bancària. 
 

De l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc) 

 L’acta d’arqueig. 

 Les certificacions de cada entitat financera. 

 La conciliació bancària. 
 

De l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 

 L’acta d’arqueig. 

 Les certificacions de cada entitat financera. 

 La conciliació bancària. 
 

Del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona 

 L’acta d’arqueig. 

 Les certificacions de cada entitat financera. 

 La conciliació bancària. 
 

Del Consorci de les Vies Verdes de Girona 

 L’acta d’arqueig. 

 Les certificacions de cada entitat financera. 

 La conciliació bancària. 
 

Del Consorci de les Gavarres 

 L’acta d’arqueig. 

 Les certificacions de cada entitat financera. 

 La conciliació bancària. 
 
Els Comptes anuals de les societats mercantils en el capital social de les quals tingui 

participació majoritària l’entitat local. 
 
De Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA. 

 Comptes anuals integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys i 
la memòria. 

 L’informe de l’auditoria de comptes 
 

De Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL. 

 Comptes anuals integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, 
l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la 
memòria. 

 L’informe de l’auditoria de comptes. 
 
Els Comptes anuals de les entitats sense finalitat de lucre i altres ens dependents de 

l’entitat local. 
 

De la Fundació Casa de Cultura de Girona. 
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 Comptes anuals integrats pel balanç, el compte de resultats, l’estat 
de canvis en el patrimoni net i la memòria. 

 L’informe de l’auditoria de comptes. 
 
La memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics de la Diputació de 

Girona. 
 

La memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius programats 
amb indicació dels previstos i els assolits amb el cost que han tingut de la 
Diputació de Girona. 

 
SEGON. Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre, 
d’acord amb la regla 51.2 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i l’article 41.4 de la Llei 
18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 
 
TERCER. Trametre l’expedient al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
abans del 31 d’octubre, de conformitat amb l’article 15.5 de l’Ordre HAP/2105/2015, 
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.” 
 
El senyor President, pren la paraula: I passaríem, ara sí, a l'aprovació definitiva del 
compte general de la Diputació de Girona. Endavant.  
La diputada senyora Planas, manifesta: Moltes gràcies, president. El compte general 
està integrat pel compte de la Corporació, els organismes autònoms, Dipsalut i el 
Xaloc, el Conservatori de Música Isaac Albéniz, el compte també de l'entitat pública 
Semega i els comptes dels consorcis, en aquest cas, d'Aigües de la Costa Brava, de 
Vies Verdes de Girona i el Consorci de les Gavarres. I consta en el balanç el compte 
del resultat econòmic patrimonial també dels consorcis en aquest cas i l'estat de 
liquidació del pressupost del qual destaquem el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria de les despeses generals que es detalla de la Diputació, de Dipsalut, Xaloc, 
Conservatori de Música de la Diputació. En aquest cas, el resultat pressupostari ajustat 
és de 31.537.034,38 i el romanent de tresoreria per a les despeses generals és de 
44.370.789,33. També en aquest cas l'objecte d'estabilitat pressupostària i deute viu en 
aquest cas l'import consolidat de l'estabilitat pressupostària és d'1.992.788,72. Pel que 
fa al deute viu de la Diputació no tenim deute, simplement hem avalat 135.000 euros i 
SUMAR sí que té un deute a curt termini de 3.350.000 euros. Dir que la Comissió 
Especial de Comptes que va tenir lloc el 27 de maig vàrem fer un informe favorable del 
Compte General de la Diputació. El compte general i l'informe de la Comissió Especial 
de Comptes s'han sotmès a informació pública. Han estat durant un termini de 15 dies 
per al qual els interessats puguin presentar totes les reclamacions o objeccions o 
observacions que creguin oportunes. Durant aquest termini d'exposició no s'han 
presentat reclamacions en el compte general ni tampoc a l'informe de la Comissió 
Especial de Comptes i, per tant, es procedeix a sotmetre el compte general al Ple i que 
pugui ser aprovat abans, sabeu que ha d’estar aprovat abans de l'1 d'octubre, i tramès 
a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre. S'han incorporat a l'expedient 
també tots els informes definitius de l'auditoria de comptes dels organismes autònoms 
dels consorcis adscrits i la resta d'entitats que depenen de la Diputació. Moltíssimes 
gràcies.  
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El senyor President, diu: Gràcies. Per tant, avui tocaria l’aprovació definitiva perquè 
pugui ser enviat després de complir tots els tràmits pertinents. Alguna qüestió per part 
d’algú? 
La senyora Pèlach, respon: Sí, nosaltres, president.  
El senyor President, diu: Perdó, sí, senyora Pèlach. Després el senyor Fernández. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes gràcies. Per la nostra 
banda, per anunciar una abstenció. D'una banda, fem confiança a l’equip tècnic i 
assumim que els comptes doncs són un reflex real del 2020 de la Diputació a nivell 
econòmic, però de l'altra banda i precisament per això són també un reflex de tot allò 
que des de la CUP no ens cansarem de denunciar, el gran cost de l’estructura política, 
una gran quantitat de recursos repartits a dit i és una lògica presidencialista, amb una 
sobreactuació d’algunes àreas i models molt concrets i una [...] d’altres que 
considerem actualment claus pels municipis: la cohesió social, l’habitatge, 
l’emergència climàtica. Per tant, en definitiva, és el reflex d’un model que no compartim 
i que rebutgem i per això doncs fem aquesta abstenció. Moltes gràcies.  
El senyor President, respon: Bé, moltes gràcies. Entendrà que això ho hem discutit 
vostè i jo moltes vegades i, per tant, no seré reiteratiu en el tema sinó que és evident 
que intentem sempre complir d'acord amb la legislació del que està manat i en tot cas 
segurament que si mai a vostès els hi toca governar aquesta Diputació, ho faran com 
vostès creguin més oportú. I en tot cas el Govern sempre creiem fent-ho amb el 
vistiplau dels tècnics que són els que donen la legalitat al que s'està produint i el que 
s'està fent en aquesta casa. Gràcies, senyor Fernàndez vostè volia la paraula, sí? 
El diputat senyor Juli Fernández, respon: Sí, moltes gràcies, president. Bé nosaltres 
també sabem que aquest punt és un punt bàsicament que el que estem aprovant és la 
qüestió com s'ha executat formalment el pressupost del 2020. Per tant, és corroborar 
doncs que els serveis tècnics i la seva execució ha sigut correcta, com marca la 
normativa. Però com que nosaltres també en el pressupost del [...] vàrem votar en 
contra del pressupost i en aquest estem donant compliment a la seva execució. Farem 
una abstenció més enllà que intentarem de cara al pressupost de l'any que ve, fer 
propostes per intentar millorar moltes de les coses però en qualsevol cas el nostre 
grup farà avui una abstenció atès que en el pressupost vàrem votar en contra. 
El senyor President, manifesta: Bé, moltes gràcies. Per tant, si no ho tinc mal entès hi 
hauria 20 vots a favor i 5 abstencions. Ho dic bé?  
El senyor secretari, respon. Sí, és així.  
El senyor President, diu: Quedarien aprovats els compte i així si ja podem fer la 
tramitació. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 

absoluta amb el següent resultat: 20 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 

Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Independents de la 

Selva i Grup Tots per l'Empordà, 5 abstencions dels Grups Polítics Grup Socialista de 

la Diputació de Girona i Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
8. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit CVV 3SC 2/2021 del 

pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l'exercici 2021 - 
Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos. 2021/F010402/6420 

 
“Amb data 26 de maig de 2021 el gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona va 
sol·licitar una 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 
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legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals - TRLRHL). 
 

Descripció de la despesa Import 
Actuació complementària de l’obertura de la traça nova al Pasteral i renovació de la 
senyalització en les vies verdes del Carrilet I i Carrilet II 91.000,00 

TOTAL 91.000,00 
 
D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona, 
els expedients de suplements de crèdits són incoats, en el cas dels consorcis adscrits, 
mitjançant una proposta del seu màxim òrgan de govern.  
 
Amb data 22 de juny de 2021, l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes 
de Girona va aprovar proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de 
l’expedient de suplement de crèdit  CVV 3SC 2/2021 en el pressupost de l’exercici 
2021. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, els suplements de crèdit es 
poden 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 CVV 3SC 2/2021 del 
pressupost de despeses del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l’exercici 2021, 
segons el detall següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT Org Prog
. 

Eco. 

 4591 65001 Inversions gestionades per a altres ens públics 49.000.00 
 4591 62500 Adquisició mobiliari, vies i senyals 42.000,00 

  TOTAL 91.000,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Eco. 

 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 91.000,00 
  TOTAL 91.000,00 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
El senyor President, manifesta: el punt vuitè és l'aprovació inicial d’un expedient de 
suplement de crèdit. Senyora Planas?  
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, intervé i diu: Sí. 
En aquest cas, és aprovar inicialment el suplement de crèdit per valor de 91.000 euros 
d’inversions gestionades per a alters ens públics i d'adquisició de mobiliari, vies i 
senyals, la primera és de 49.000 euros i aquesta és de 42.000 euros. Hi ha dues 
actuacions importants, és una actuació complementària a l'obertura de la traça nova al 
Pasteral en aquest cas i la renovació de la senyalització. Són els dos punts més 
importants que pugen a aquest total de 91.000 euros. Moltes gràcies, president.  
El senyor President, diu: Alguna paraula? No? S'aprova doncs. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 

assistents. 
 

9. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2021 del 
pressupost de l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins 
(Xaloc) de l'exercici 2021 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos. 
2021/F010402/6508 

 
“Amb data 30 d’abril de 2021 el gerent de l’organisme autònom Xarxa Local de 
Municipis Gironins (Xaloc) va sol·licitar una 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). 
 

Descripció de la despesa Import 
Despeses financeres 90.000,00 

Consultes al registre 35.000,00 

Estudis i treballs tècnics 20.000,00 
TOTAL 145.000,00 
 
D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona, 
els expedients de suplements de crèdits són incoats, en el cas dels organismes 
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autònoms i els consorcis adscrits, mitjançant una proposta del seu màxim òrgan de 
govern.  
 
Amb data 17 de juny de 2021, el Consell Rector de l’organisme autònom Xarxa Local 
de Municipis Gironins (Xaloc) va aprovar proposar al Ple de la Diputació de Girona 
l’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit  3SC 1/2021 en el pressupost 
de l’exercici 2021. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, els suplements de crèdit es 
poden 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 1/2021 del 
pressupost de despeses de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins 
(Xaloc)  de l’exercici 2021, segons el detall següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT  
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog. Eco. 
21 9340 35900 Despeses financeres 90.000.00 
40 9320 22702 Consultes al registre 35.000.00 
40 9320 22706 Estudis i treballs tècnics 20.000.00 

  TOTAL 145.000.00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 
CONCEPTE DESCRIPCIÓ 

IMPORT 
Org. Eco.  

10 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 145.000,00 
  TOTAL 145.000,00 

 

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

El senyor President, diu: Passaríem el punt novè què és l’aprovació inicial de 
l'expedient de suplement de crèdit de la xarxa de Xaloc. Senyora Planas? 
La diputada senyora Maria Àngels Planas, diu: Sí, gràcies president. En aquest cas 
estem parlant d'un total de 145.000 euros hi ha unes despeses financeres. Vostès 
saben que amb l'acord, que amb les decisions del Banc Central Europeu que les 
entitats financeres obren una taxa per tenir diners en dipòsit. Llavors aquestes 
despeses no estaven previstes estem parlant d’aquests 90.000 euros, consultes també 
al registre de la propietat, van sortint consultes al llarg de l'any i per tant no estaven 
previstes, 35.000 euros i estudis i treballs tècnics per valor de 20.000 euros és per la 
pròrroga, en aquest cas, tenim una empresa contractada d'una coordinadora per la 
gestió dels ingressos que s'encarregava de les consultes telefòniques, telemàtiques 
amb els contribuents i, bé, ha finalitzat el contracte i hi ha d'haver-hi la pròrroga i per 
això portem aquests 20.000 euros. En total es financen amb el romanent de tresoreria 
de 145.000 euros.  
El senyor President, manifesta: Que és el romanent de tresoreria de Xaloc, entenc.  
La senyora Planas, respon: De Xaloc, sí, sí. 
El senyor President, respon: D’acord. Alguna qüestió? No? Quedaria aprovat també. 
Gràcies. 
 

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

10. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 6/2021 del 
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos. 2021/F010401/6495 

 
“En centre gestor Cooperació Cultural ha presentat la sol·licitud següent de modificació 
del pressupost mitjançant crèdit extraordinari per atendre despeses que no poden 
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les 
(article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 

Centre 
gestor Descripció de la despesa Import 

Cooperació 
Cultural 

La 15a edició del Festival l’Estartit Beatles Weekend es consolida com un referent a 
l’agenda de la beatlemania nacional i internacional. Per aquesta edició, i derivat de la 
situació actual, han de dur a terme de forma excepcional un canvi d’ubicació que 
implica un major cost en la programació de les activitats setmanals. Es mourà 
l’emplaçament del concert des del Molinet a la platja gran de l’Estartit, amb les 
despeses que comporta el tancament del nou espai, la incorporació d’una graderia per 
garantir la distància de seguretat entre el públic i mantenir la bona visibilitat de 
l’espectacle. És voluntat de la corporació donar suport a la iniciativa ja que, per 
circumstàncies excepcionals, enguany s’incrementa el cost d’un dels festivals referents 
en la dinamització cultural de l’EMD. 

12.000,00 
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  12.000,00 
 
Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 6/2021 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. 
 
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: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 6/2021 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall 
següent: 
 

 CRÈDIT EXTRAORDINARI 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog. Eco. 
300 3340 46801 A l’EMD de l’Estartit – Festival Beatles Weekend 12.000,00 

 TOTAL 12.000,00 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

CONCEPTE 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org Eco. 
200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 12.000,00 

 TOTAL 12.000,00 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
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 
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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 desè, que és l'aprovació inicial 
d'un expedient de crèdit extraordinari. Senyora Planas.  
La diputada delegada senyora Maria Àngels Planas, manifesta: Sí, en aquest cas, és 
un crèdit extraordinari per al Festival Beatles Weekend de 12.000 euros es finançarà 
mitjançant romanent de tresoreria, aquests 12.000 euros, en aquest cas és la quinzena 
edició del Festival de l'Estartit Beatles Weekend. Es consolida com un referent en 
l'agenda de la beatlemania nacional i internacional i per a aquesta edició i derivat en 
aquesta situació actual s'ha de dur a terme, de manera excepcional aquest any, un 
canvi d'ubicació i per això moure l'emplaçament del concert que ha d'anar del molinet a 
la plaça Gran de l'Estartit amb les despeses que comporta el tancament. Bé totes 
aquestes despeses fan que s'incrementi el cost i per això aquests 12.000 euros és un 
increment de les despeses. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies. Alguna qüestió?  
La diputada senyora Pèlach, respon: Nosaltres, president.  
El senyor President, diu: Endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, nosaltres en aquest punt 
votarem en contra. Bé, nosaltres ja sabeu que sempre estem en contra d’aquestes 
vies de concessió de subvencions. En aquest cas, és un festival que sempre havia 
rebut una quantitat en les línies de concurrència pública i enguany hi han renunciat 
perquè per aquesta via aconsegueixen una quantitat més elevada. Llavors entenem el 
missatge implícit que es pot entendre d'això és que surt més a compte anar a picar la 
porta que no pas seguir el procediment per les subvencions de concurrència pública. A 
nosaltres ens sembla un fet greu i entenem que en tot cas aquesta situació 
segurament no és l'únic festival que s'hi troba, segurament hi ha altres festes, festivals, 
fires, etcètera. En aquesta situació, per tant, si s'havia detectat aquesta realitat es 
podria obrir aquesta possibilitat a tots els municipis, entitats, etcètera. En canvi, amb 
aquest sistema sempre el que fem és limitar a aquells que utilitzen aquesta via que no 
és tan pública ni té uns criteris tan clars, etcètera.  
El senyor President, respon: Bé, val a dir una cosa només, aquest és l'efecte derivat 
del covid, eh? És a dir, no és que aquí es vulgui fer no sé què, sinó que és que amb 
l'efecte del covid, es va haver d'anar a la platja Gran i es van haver de fer uns 
trencaments. Era una qüestió que difícilment es pogués fer el festival, si s’hagués 
pogut assumir una convocatòria de concurrència competitiva i, per això, el senyor 
Piñeira en el seu cas va decidir que es renunciés d'un costat a l'altre, excepcionalment 
pel tema covid. D’acord? Ja està? Alguna cosa més? Doncs amb el vot en contra de la 
senyora Pèlach i els 24 vots a favor restants, queda aprovat aquest punt. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 

absoluta amb el següent resultat: 24 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 

Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 

de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra 

del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.  
 
11. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 7/2021 del 

pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos. 2021/F010401/6551 
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“Diversos centres gestors han presentat les sol·licituds següents de modificació del 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari per atendre despeses que no poden 
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les 
(article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 

Centre gestor Descripció de la despesa Import 

Cooperació 
Cultural 

Vallviva, el Festival dels sentits, és un esdeveniment cultural que tindrà lloc els 
dies 15 i 16 de juliol, amb la intenció d’oferir un conjunt de serveis i espectacles 
culturals. 
Vallviva és una iniciativa de l’empresa Royalverd que tindrà lloc a la finca Les 
Brides, ubicada al municipi de la Vall d’en Bas. Es planteja com una activitat 
cultural tots els beneficis de la qual es destinaran íntegrament a la Fundació A. 
Bosch, per dur a terme el projecte “Realitat Millorada”, consistent en aconseguir la 
renovació integral de les instal·lacions de la Unitat d’Oncologia Pediàtrica de 
l’Hospital Vall d’Hebron. 
És voluntat de la institució donar suport de mitjançant subvenció directa a 
aquestes iniciatives. 

15.000,00 

Promoció i 
Desenvolupame
nt Econòmic 
Local 

La situació excepcional provocada per la crisi sanitària esdevinguda arran de la 
pandèmia de COVID19, ha provocat que la Fundació necessiti una aportació 
extraordinària per cobrir les despeses estructurals de funcionament de la mateixa 
Fira. 

76.500,00 

  91.500,00 
 
Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 7/2021 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. 
 
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: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 7/2021 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall 
següent: 
 

 CRÈDIT EXTRAORDINARI 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog. Eco. 

250 4300 48111 
A Fundació Privada Fira Girona - aportació extraor. 
Covid-19 

76.500,00 

300 3340 47032 A Royalverd - Vallviva, Festival dels Sentits 15.000,00 
 TOTAL 91.500,00 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

CONCEPTE 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org Eco. 
200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 15.000,00 

 TOTAL 15.000,00 
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FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org Prog Eco. 
250 4300 46201 Ajuts a ajunt. XSLPE Prom. i Desenv. Econòmic 11.500,00 
250 4300 46202 Altres ajuts a ajuntaments Prom. i Desenv. Econòmic 10.000,00 

250 4300 46216 
Ajuts a ajuntaments campanya retenció de talent - Prom. 
Econ 

10.000,00 

250 4300 46764 
Ajuts a consorcis diagnosis i estudis Prom. i Desenv. 
Econòm 

5.000,00 

250 4300 46765 
Ajuts a consorcis campanya retenció de talent - Prom. 
Econ 

30.000,00 

250 4300 48101 Foment entitats no lucratives Prom. i Desenv. Econòmic 10.000,00 
 TOTAL 76.500,00 

 

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, diu: Passaríem al punt onzè, que és l’aprovació de crèdit 
extraordinari, senyora Planas? 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, intervé i diu: 
Moltes gràcies, president. En aquest cas, estem parlant d'una quantitat de 91.500 
euros que també es financen amb crèdit extraordinari de diferents partides. Una és de 
baixes de crèdit de diferents saldos de diferents convocatòries que no s'han pogut fer, 
fent aquest total de 76.000 euros i amb romanent de tresoreria de 15.000 euros. 
Portem una partida de 15.000 euros que és Vallviva, que és un festival dels sentits és 
un esdeveniment cultural que tindrà lloc el dia 15 i el dia 16 de juliol. Està ubicada al 
municipi de la Vall d'en Bas i es planteja com una activitat cultural. Tots els beneficis de 
la qual es destinaran íntegrament a la Fundació Bosch per dur a terme un projecte de 
realitat millorada, consistent en aconseguir una renovació integral de les instal·lacions 
de la unitat d’oncologia pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i per això donem 
aquesta quantia. I pel que fa als 76.500 euros de la Fundació Fira en aquest cas és 
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una situació també excepcional que està provocada per la crisi sanitària esdevinguda 
arran de la pandèmia. I és necessari una aportació extraordinària per cobrir totes 
aquelles despeses estructurals de funcionament de la mateixa fira. Moltes gràcies, 
president.  
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Planas. Alguna consideració? 
La senyora Pèlach, respon: Sí, nosaltres, president.  
El senyor President, diu: Sí, senyora Pèlach. Endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Moltes gràcies, president. Sí, nosaltres hi 
votarem en contra també en aquest punt. De fet, cada any aportem a la Fira 72.500 
euros. I a això ara cal sumar-hi aquest 76.500 d'extraordinaris. Nosaltres sí que volíem 
recordar que la Fundació no deixa de ser una fundació privada, on a més curiosament 
la part privada mai aporta recursos econòmics i per tant ens sembla un nou rescat a un 
ens que necessita repensar-se des de fa molt temps i no només és una qüesitó lligada 
a la pandèmia, sinó que fa molt temps necessita aquest repensar-se i aquest també 
que la part privada faci també les aportacions i aquests rescats quan calgui. 
El senyor President, respon: Bé, li vull dir que la Fira de Girona, nosaltres en formem 
part i que no ens en podem escapar de la qüestió del que seria la nostra 
responsabilitat. També vull dir-li que el de l'any, si no recordo malament i la 
interventora em pot corregir quan consideri oportú, l'any 19 nosaltres no els hi vàrem 
poder fer l'aportació, sinó que ens varen haver de retornar-ho i per tant en certa 
manera en el tema covid, la Diputació no fa més despesa de la que tenia prevista fer. 
D’acord? Hi ha aquest vot en contra, no hi ha cap més? Doncs, per tant, igual que 
abans amb un vot en contra i 24 a favor quedaria aprovat 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 

absoluta amb el següent resultat: 24 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 

Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 

de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra 

del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.  
 
12. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 6/2021 del 

pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos. 2021/F010402/6496 

 
“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 
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Oficina de 
Serveis 
Lingüístics 

D'acord amb les accions de promoció de l’autonomia lingüística dels usuaris, 
establertes al Pla de Mandat de la Diputació de Girona (DG) 2020-2023, des dels 
Serveis Lingüístics cal 1) Millorar el disseny del web de llengua de la DG per 
facilitar-ne la cerca i la llegibilitat dels continguts; 2) Adaptar la documentació 
administrativa que conté el web de llengua i la resta de materials creats pels SL a 
l’actual context normatiu (IEC) i tecnològic (Administració electrònica); 3) Continuar 
revisant el web de la Diputació i adaptant-lo al nou context normatiu en matèria de 
llengua. Per això, cal tramitar dins de l’exercici 2021 dos contractes de serveis: 
1) Redisseny del web de llengua de la Diputació per crear una nova imatge gràfica i 
una arquitectura de la informació més transversal que faciliti la navegació als usuaris 
i faci el màxim d’accessibles els continguts. Pressupost: 7.381 € (IVA inclòs). 
2) Revisió integral de la informació de diversos nivells del web de la Diputació i 
adequació a la normativa lingüística, i adaptació dels models de documents 
administratius i d’altres materials del web de llengua. Pressupost: 7.260 € (IVA 
inclòs). 

14.641,00 

Gabinet de 
Presidència 

Davant la impossibilitat que el Patronat de Turisme Costa Brava, SA, concedeixi 
subvencions i davant el compromís del Patronat d’atorgar a l’Ajuntament de Lloret de 
Mar un ajut per al Pla Estratègic de Turisme de Catalunya al municipi turístic de Lloret 
de Mar, amb caràcter plurianual i per un import total de 300.000,00 euros 
(2021:150.000 € i 2022:150.000 €), des del Servei de Presidència s’assumirà aquesta 
tramitació i per això s’ha procedit a minorar la subvenció concedida per part de la 
Diputació de Girona a favor del Patronat de Turisme per a l’anualitat 2021 l’import de 
200.000,00 euros (Exp. 2021/1861) dels quals 150.000,00 euros, són per 
suplementar l’aplicació pressupostària 100/9420/46200 (ajuts ajuntament Gabinet de 
Presidència) per atendre la subvenció detallada per a l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

150.000,00 

Gabinet de 
Presidència 

Davant la imminent convocatòria dels ajuts Next Generation EU, la Diputació de 
Girona vol presentar un projecte de suport al turisme sostenible que contribueixi a 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a la demarcació de 
Girona i que, a la vegada, posicioni les comarques gironines com a destinació 
turística sostenible.  
El projecte, de caràcter específic i determinat, contindrà, entre d’altres, una 
descripció de les actuacions proposades, les necessitats que es preveuen resoldre, 
les entitats que l’executaran, els actors implicats, pressupost, cronograma, resultats 
esperats i indicadors d’avaluació. S’haurà de realitzar un contracte menor per fer front 
a una despesa del capítol 2, per la qual cosa serà necessari suplementar l’aplicació 
pressupostària  100 9120 22706 Estudis i treballs tècnics Gabinet de Presidència 
amb 18.000,00 euros. 

18.000,00 

Esports 

Ajuts en règim de concurrència competitiva per al Suport a la renovació dels 
paviments esportius dels equipaments municipals. Aquest any 2021 s’ha fet la 
convocatòria de subvencions del programa A3 de Suport a la renovació dels 
paviments esportius dels equipaments municipals. Aquest programa comptava amb 
un pressupost inicial de 200.000 euros. Una vegada resolta la convocatòria i havent 
esgotat el crèdit pressupostari previst, 4 de les sol·licituds de subvenció que complien 
tots els requisits per obtenir subvenció han quedat fora per manca de crèdit. Amb 
l’objectiu de poder atendre aquestes sol·licituds, es demana suplementar l’aplicació 
pressupostària en 100.000 euros. A nivell de vinculació jurídica es disposa d’un saldo 
de 4.300 euros, no obstant això, es pretén destinar aquests diners per atendre una 
sol·licitud de subvenció directa a l’entitat esportiva Club de Futbol Selvatans per unes 
obres de millora al camp de futbol de la Selva de Mar. És per aquest motiu que 
l’aplicació 320.3410.76202 quedarà a 0 fins i tot a nivell de 
vinculació jurídica. 

100.000,00 

  282.641,00 
 
Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 6/2021 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. 
 
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 l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 6/2021 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 9120 22706 Estudis i treballs tècnics Gabinet de Presidència 18.000,00 
100 9420 46200 Ajuts a ajuntaments Gabinet de Presidència 150.000,00 
103 9200 22706 Estudis i treballs tècnics Serveis Lingüístics 14.641,00 

320 3410 76202 
Ajuts a ajuntaments per inversió en equipaments 
esportius 

100.000,00 

   TOTAL 282.641,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 
CONCEPTE 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org Eco. 

200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 114.641,00 
 TOTAL 114.641,00 

 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES APLICACIONS 
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 

IMPORT 
Org Prog Eco.  

100 4320 44910 A Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 168.000,00 
 TOTAL 168.000,00 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
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, diu: I passaríem, si no vaig malament, al punt dotzè. Senyora 
Planas? 
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La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, manifesta: Sí. 
Aquest és l’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit. En aquest cas, el 
total són 282.641 que es finançaran amb romanent de tresoreria de 114.641 i també 
mitjançant la caixa de crèdit, en aquest cas del Patronat de Turisme Costa Brava de 
168.000. Portem una partida d'estudis i treballs tècnics del Gabinet de Presidència en 
aquest cas és que davant la imminent convocatòria dels ajuts en aquest cas dels Next 
Generation, la Diputació vol presentar un projecte de suport al turisme sostenible que 
contribueixi a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible a la 
demarcació de Girona i que a la vegada posicioni les comarques gironines com a 
destinació turística sostenible, per això és necessari aquesta quantia. També portem 
uns ajuts als ajuntaments al Gabinet de Presidència per valor de 150.000. En aquest 
cas, és perquè davant la impossibilitat que el Patronat de Turisme de la Costa Brava 
concedeixi aquestes subvencions i davant el compromís del Patronat d'atorgar a 
l'Ajuntament de Lloret de Mar un ajut per al Pla Estratègic de Turisme de Catalunya en 
el municipi turístic de Lloret amb caràcter plurianual que són 300.000 euros, 150.000 
euros el 2021 que són els que portem ara i 150.000 euros el 2022. Des del servei 
Presidència assumirà aquesta tramitació i per això s'ha procedit a minorar la subvenció 
concedida per part de la Diputació a favor del Patronat, com he dit abans per aquest 
any 2021. És per atendre aquesta subvenció en aquest cas. I bé també portem els 
estudis i treballs tècnics lingüístics per valor de 14.640 euros i uns ajuts als 
ajuntaments per intervenció en equipaments esportius per valor de 100.000. Aquests 
ajuts en règim de concurrència competitiva per al suport de la renovació dels 
paviments esportius dels equipaments municipals. Aquest programa comptava amb un 
pressupost de 200.000 euros. Una vegada resolta la convocatòria i havent esgotat tot 
el crèdit, quatre de les sol·licituds de subvenció complien tots els requisits per obtenir 
la subvenció i havien quedat fora, i bé l'objectiu és poder atendre aquestes sol·licituds. 
Per això l'aportació aquesta. Moltíssimes gràcies.  
El senyor President, diu: Gràcies. Alguna qüestió? 
El diputat senyor Juli Fernández, respon: Sí, president. 
La diputada senyora Pèlach, diu: Nosaltres també, president.  
El senyor President, diu: Sí, senyora Pèlach primer. 
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Moltes gràcies. Nosaltres en aquest cas 
farem una abstenció. Estem d'acord en que cal preparar-nos pel fons Next Generation 
i ens sembla bé que comencem en aquest sentit, i també d’acord en ampliar 
subvencions de concurrència competitiva quan es considera necessari, però en canvi 
tenim molts dubtes en relació a aquesta subvenció del Pla Estratègic de Turisme. 
Entenem que la doni directament. Recordem que els recursos sempre acaben sortint 
de la Diputació perquè em penso que el 94 % del Patronat el financia la Diputació 
directament, però en qualsevol cas sí que pensem que més enllà d'afegir el concepte 
«sostenible» quan parlem de turisme, ens preocupa constatar declaracions del 
president que no s’ha fet cap reflexió a partir de la pandèmia de les conseqüències en 
relació aquesta aposta única pel turisme. Per tant, bé estarem [...] una mica com es 
comprèn aquest concepte de turisme sostenible, però de moment realment veiem poca 
intenció en aquest sentit. Moltes gràcies.  
El senyor President, respon: Jo li volia dir gràcies per la intervenció. Dues coses 
respecte a aquest tema. Els ajuntaments que han tingut algun programa o projecte o 
bé amb l'Estat o amb la mateixa Generalitat per al desenvolupament de un pla operatiu 
que sigui a nivell turístic, sempre des del Patronat, doncs se'ls ha acompanyat amb la 
part que toqués. Ho varem fer a Torroella de Montgrí si no recordo malament ara fa un 
o dos plens, i ara ho fem a Lloret. Lloret són dos anys, Torroella em sembla que eren 
tres si no ho recordo malament. I evidentment si hi ha qualsevol altre ajuntament que 
tingui un projecte amb aquestes característiques, nosaltres evidentment hi 
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acompanyarem perquè no podem permetre que es perdin ajuts d'altres 
administracions, [...] el complement en aquest sentit. I aquí els dona la Diputació. 
Saben que el Patronat i [...] tret tot el tema de donar ajuts. Sí que van amb càrrec al 
pressupost del Patronat i en aquest cas la tramitació era des del departament de la 
Presidència, però sí, sí que en fonts que venen del Patronat, precisament, per a això. 
Perquè ha de quedar clar cada cosa d'on surt, malgrat una part dels, com bé vostè 
deia, dels imports vinguin d'allà on vinguin però en tot cas hem de fer-ho, jo crec, el 
màxim de bé. Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Fernández. 
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Moltes gràcies, president. Bé, sí, 
per anunciar el nostre vot positiu també en aquest punt, malgrat que volíem destacar el 
fet que valorem favorablement de destinar 18.000 euros per a aquests projectes amb 
relació al Next Generation i també important dotar aquells 100.000 euros addicionals a 
l’àrea d’esports perquè aquells ajuntaments que s'han quedat a les portes que [...] tots 
els requisits, puguin veure satisfetes la seva demanda. Per tant, en aquest aspecte 
votem positivament a tot el punt. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Entendrà que, a vegades, no és possible de 
fer-ho, però, en aquest cas, aquest any era possible de fer aquests increments de 
partida i en tot cas els quatre ajuntaments que han complert amb els requisits i [...] 
aquests 100.000 euros. Com hem fet també en altres ajuts, per exemple en l’habitatge, 
etcètera, també s'han pogut suplementar i ho fem. Un altre any potser no podrà ser 
però aquest any si pot ser doncs, en tot cas, que en siguin beneficiaris el màxim 
d'ajuntaments. D'acord. Entenc doncs que aquí a la votació hi deu haver una abstenció 
que és la de la senyora Pèlach. Entenc que el senyor Dulsat també s'absté. 
El diputat senyor Jaume Dulsat, respon: Correcte, senyor president. La meva que 
compti com abstenció. 
El senyor President, manifesta: I, per tant, amb 23 vots a favor i 2 abstencions, 
quedaria aprovat aquest punt. D'acord? 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 

absoluta amb el següent resultat: 23 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, 2 abstencions del 

Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya (Sr. Jaume Dulsat) i Grup Candidatura 

Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
13. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 7/2021 del 

pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos. 2021/F010402/6522 

 
“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 
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Cooperació 
Cultural 

L’any 2009 es va aprovar el Decret 48/2009, de 24 de març, que crea i regula el 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Aquesta 
normativa estableix diferents tipologies d’equipaments municipals i estipula diferents 
tipus de suport econòmic en funció de la tipologia. Actualment, els equipaments 
escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i musicals (E1) reben suport 
econòmic per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a 
través del Programa.cat. Es tracta d’un ajut en espècie als ajuntaments i destinada 
a la contractació d’espectacles. El Departament de Cultura està impulsant la 
unificació i coordinació d’esforços de les diputacions de Catalunya amb les del propi 
Departament per crear una Mancomunitat cultural, amb la finalitat d’unificar i 
coordinar criteris i polítiques d’actuació, coordinar-se a nivell tècnic i sumar els 
diferents recursos econòmics de les administracions per ser més eficaços i 
aconseguir millors resultats a nivell cultural. 
La Diputació de Girona se suma a aquesta iniciativa per tal de: 
-Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada en 
criteris de qualitat. 
-Optimitzar l’ús d’equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
-Facilitar la major circulació de les produccions artístiques en millors condicions pels 
municipis. 
El Ple del mes de març va aprovar l’increment de l’aplicació destinada a la 
contractació a través del programa .Cat amb 10.000 euros, de manera que es 
preveia per poder atendre més contractacions i ajudar el sector de les arts 
escèniques. El Ple del mes de juny va aprovar un suplement de 40.000 euros. 
Tanmateix, i després d’un any molt dur, els municipis comencen a programar i en 
aquests moments la reserva dels 140.000 euros destinats al Programa .Cat (90.000 
inicials més els 50.000 suplementats) s’ha exhaurit. Creiem que és el moment 
d’apostar pel sector de les arts escèniques i fomentar que els ajuntaments 
contractin i programin cultura en el territori. 

20.000,00 

Habitatge 

Un cop rebudes les sol·licituds de la línia de subvencions als ajuntaments per a 
l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques d’habitatge, any 2021, s’han rebut 
més sol·licituds de les que es poden cobrir. Un cop realitzada la Comissió 
Avaluadora i incoat i aprovat definitivament l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 4/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021, expedient 
2021/5368, en data 17 de juny de 2021, mitjançant el qual s’incrementa en 
152.376,09 € el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 210/1521/76201, falta 
un import de 80.912,39 € per donar resposta a aquesta convocatòria. Per aquest 
motiu, se sol·licita ampliar la convocatòria següent: 
- Convocatòria de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges 
destinats a polítiques socials: han sol·licitat un import total de 803.288,48 € quan la 
convocatòria inicial és de 570.000,00 €, amb una possible ampliació de 285.000,00 
€ dels quals ja s’ha fet una ampliació per import de 152.376,09 €. 

80.912,39 

Assistència i 
Cooperació 
als Municipis 

Comptabilitzar la totalitat de la despesa d’inversions del Fons de Cooperació de 
l’any 2021 per a satisfer mitjançant bestreta per facilitar la tresoreria dels 
Ajuntaments en el present exercici de 2021. 

6.657.403,35 

 TOTAL 6.758.315,74 
 
Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 7/2021 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. 
 
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: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 7/2021 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall 
següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT  
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APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. 
Prog
. 

Eco. 

210 
152
1 

7620
1 

Ajuts a ajuntaments per inversió adquisició habitatge 80.912,39 

220 
942
0 

7620
1 

Fons de subvencions per a inversions Assist. I Coop. 
Mun. 

6.657.403,35 

300 
333
0 

4539
0 

A l’Oficina Suport Iniciativa Cultural – Programa .Cat 20.000,00 

   TOTAL 6.758.315,74 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 
CONCEPTE 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org Eco. 

200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 6.580.912,39 
 TOTAL 6.580.912,39 

 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES APLICACIONS 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org Prog Eco. 

300 3260 46200 
Ajuts a ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural 

20.000,00 

 TOTAL 20.000,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org Prog Eco. 
200 9290 50000 Fons de contingència 157.403,35 
 TOTAL 157.403,35 

 

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 
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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 13è, aprovació inicial de 
l’expedient de suplement de crèdit. Senyora Planas? 
La diputada senyora Maria Àngels Planas, manifesta: Sí, gràcies president. En aquest 
cas, el suplement de crèdit és de 6.758.315,74. El finançarem mitjançant el romanent 
de tresoreria per valor de 6.580.912,39. També per la baixa d'ajuts a ajuntaments de 
programes educatius de Cooperació Cultural, dir que és perquè tindran menys 
despesa de la prevista perquè no s'han pogut realitzar tots els programes educatius i 
també hi ha una baixa de crèdit en aquest cas pel fons de contingència són 
157.403,35. Aportem, en aquest cas 80.000 euros a ajuts a ajuntaments d’inversió 
d’adquisició d'habitatge. En aquest cas, un cop s'han rebut també totes les sol·licituds 
de les línies de subvencions als ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a 
polítiques d'habitatge per a aquest any 2021. S'han rebut més sol·licituds de les que es 
poden cobrir un cop realitzat la comissió avaluadora, han vist que faltaven aquest 
80.200 euros per votar per donar resposta a aquesta convocatòria i per això aportem 
aquest suplement de crèdit. També els 6.657.403,35 es comptabilitza la totalitat de les 
despeses d'inversió del Fons de Cooperació per a l'any 2021 per satisfer mitjançant 
bestreta per facilitar a tresoreria dels ajuntaments, també en aquest exercici 202. I, per 
últim, els 20.000 euros de suplement de crèdit en aquest cas, actualment els 
equipaments escènics i musicals bàsics, entre d’altres espais escènics i musicals 
reben un suport econòmic per part del Departament de Cultura de la Generalitat a 
través del programa PuntCat. Es tracta d'un ajut en espècie als ajuntaments i es 
destina a la contractació d'espectacles. El Departament de Cultura està impulsant una 
unificació i coordinació d'esforços de les diputacions, totes les diputacions de 
Catalunya, amb el propi Departament per crear una mancomunitat cultural. La finalitat 
és unificar, coordinar criteris i polítiques d'actuació, coordinar-se també a nivell tècnic i 
sumar els recursos econòmics de les administracions per ser més eficaços i 
aconseguir millors resultats. La Diputació se suma a aquesta iniciativa i aconsegueix 
garantir l'accés a tots els ciutadans a aquesta oferta artística professional, optimitzar 
l'ús d'equipaments, també es pretén facilitar una major circulació de les produccions 
artístiques en millors condicions possibles entre d’altres. I per això és necessari aquest 
suplement de crèdit. Moltíssimes gràcies.  
El senyor President, respon: Moltes gràcies. Ja veuen que aquí fem endreça, és a dir, 
el que seria el romanent de la mateixa Diputació quedaria exhaurit. I aquí sí que fem 
dos beneficis. Jo crec, apuntava també el diputat Bagot fa una estona quan parlàvem 
d'això, en el sentit que aquí els ajuntaments petits que facin les inversions aquest any, 
del Fons de Cooperació se'ls hi podran pagar, si no ja saben que anaven amb càrrec al 
pressupost de l'exercici del 2022. Per tant, la totalitat del fons del 2021 estarà 
pressupostada en aquest, haurà de passar a romanents m'imagino que molta cosa, 
però sí que és cert que això ens permet encarar el pressupost de l'exercici del 2022 
diferent, no? Que puguis posar tot el... que puguem tenir aquest saldo per maniobrar o 
per inclús posar el Fons de Cooperació dintre de l'any de l’exercici del 2022. Per tant, 
ens permet tenir molta més llibertat. Aquest any se'ns permet la incorporació de 
romanents pel tema de les regles fiscals que estan suspeses, semblava que era una 
oportunitat per posar-los aquest any i en certa manera, si l'estabilitat o la regla de la 
despesa d’aquest any queden alterades, doncs no afecta. No ens afectaria com altres 
anys i per tant tenim molta més tranquil·litat en el pressupost de l'exercici del 2022. 
Posant-ho d'aquesta manera i com que difícilment el mes de setembre podem fer 
gaires més modificacions perquè, en tot cas, operativament no serien vigents fins al 
novembre i, pràcticament, ja s'ha de justificar el 30 de novembre. Doncs escolti 
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haurem d'anar resolent això i per tant ens semblava que era fer-ho i així quedaria 
doncs tot acabat. D’acord? Alguna paraula? No? Entenc doncs que s'aprova aquest 
punt. Gràcies, senyora Planas. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 

14. Aprovació definitiva i inici de l'expedient expropiatori de la relació de 
propietaris, béns i drets afectats en el Tram 1 del projecte constructiu 
d'obres de Condicionament de dos trams de la carretera GIV-6219, de la 
C-31 a Vilamalla per Siurana, entre el PK 0+236 fins al PK 1+450 i entre el 
PK 1+898 fins al PK 2+506 - Patrimoni i Expropiacions. 2020/J020200/9153 

 
“Aquesta Diputació, en la sessió plenària del dia 20 d’abril de 2021, va aprovar 
inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’efecte, i la 
descripció dels béns i drets afectats en el Tram 1 del projecte constructiu d'obres de 
Condicionament de dos trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per 
Siurana, entre el PK 0+236 fins al PK 1+450 i entre el PK 1+898 fins al PK 2+506, que 
és la següent: 
 
Terme municipal de Siurana 
Tram 1 
 
Fin
-ca 

Pol. Parc
. 

Sub-p
arcel-l
a 

Titularitat 
NIF/DNI/CI
F 

Natura-
lesa 

Expropiació 
(vials) (m2) 

Servitud de pas 
(aèria) (m2) 

Ocupació 
temporal (m2) 
Vials Servei

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

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

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

(serveis) 

59,98 0,00 
 

129,32 

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

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

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

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

14 1 193  40389606L 
40387082W 

Rústica 337,24 0,00 0,00 0,00 

15 1 173  40389606L 
40387082W 

Rústica 156,04 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

20 1 109  40387082W 
40389606L 

Rústica 372,90 0,00 0,00 0,00 
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21 2 59  40424595W Rústica 1.509,29 0,00 0,00 0,00 
22 4 21  P1705700A Rústica 260,42 0,00 0,00 0,00 
 
Alhora, va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats que figuren descrits en 
la relació concreta i individualitzada esmentada, als efectes d’aplicar el procediment 
que regula l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 
56 i següents del seu Reglament.  
 
Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats s’ha sotmès a informació pública 
durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 86 de data 6 de maig de 2021, al Diari de Girona de 
data 12 de maig de 2021, El Punt Avui de data 13 de maig de 2021 i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de Siurana. 
Durant aquest període d’informació pública no s’han presentat al·legacions, d’acord 
amb els certificats que consten incorporats dins de l’expedient. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris, 
béns i drets afectats del Tram 1, que són necessaris d’adquirir, per tal d’executar les 
obres derivades del projecte constructiu d’obres de Condicionament de dos trams de la 
carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 0+236 fins el 
1+450 i entre els PK 1+898 fins el 2+506, que es descriu tot seguit: 
Terme municipal de Siurana 
Tram 1 
Fin
-ca 

Pol. Parc
. 

Subpar-
cel-la 

Titularitat  Natura-
lesa 

Expropiació 
(vials) (m2) 

Servitud de pas 
(aèria) (m2) 

Ocupació 
temporal (m2) 
Vials Servei

s 
1 1 184  40418459F Rústica 98,03 0,00 0,00 0,00 
2 1 185  40428064K Rústica 305,10 0,00 0,00 1,78 
3 2 65  40415334X Rústica 70,74 0,00 0,00 0,00 
4 2 64 a,b,c,d 35393042K Rústica 361,73 0,00 0,00 0,00 
5 1 186  40426876Y Rústica 288,15 

1,00 
(serveis) 

59,98 0,00 
 

129,32 

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

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

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

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

14 1 193  40389606L 
40387082W 

Rústica 337,24 0,00 0,00 0,00 

15 1 173  40389606L 
40387082W 

Rústica 156,04 0,00 0,00 0,00 

16 1 194 a,b,c 40389606L Rústica 93,25 0,00 0,00 0,00 
17 2 61  40389606L Rústica 573,06 0,00 0,00 0,00 
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40387082W 
18 1 118  40440560M Rústica 323,60 0,00 0,00 0,00 
19 2 60  40389606L 

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

20 1 109  40387082W 
40389606L 

Rústica 372,90 0,00 0,00 0,00 

21 2 59  40424595W Rústica 1.509,29 0,00 0,00 0,00 
22 4 21  P1705700A Rústica 260,42 0,00 0,00 0,00 
 
Segon. Considerar declarada la necessitat d’ocupació i iniciar l’expedient expropiatori 
de cadascun dels béns i drets esmentats en la relació de propietaris, ja que són 
indispensables per a l’execució del projecte constructiu d’obres esmentat, de 
conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
sobre expropiació forçosa i l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
 
Tercer. Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al 
Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un o dos diaris de major circulació de la 
província i al tauler electrònic de l’Ajuntament de Siurana, d’acord amb el que estableix 
l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa. 
 
Quart. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a 
l’Ajuntament de Siurana. 
 
Cinquè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats. 
 
Sisè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit, 
convenis expropiatoris, 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, 
i a l'empara del que preveu l'apartat 4 de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, 
delegar-l’hi les atribucions previstes a l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que 
fa a resoldre les rectificacions o modificacions de les relacions de propietaris, 
parcel·les o superfícies afectades, motivades per les incidències que puguin sorgir 
durant el replanteig o l'execució de les obres del projecte constructiu d’obres de 
Condicionament de dos trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per 
Siurana, entre els PK 0+236 fins el 1+450 i entre els PK 1+898 fins el 2+506.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 14è, al 15è i al 16è, que serien 
tots temes d’expedients d'expropiació, etcètera. Doncs que passaria la paraula al 
diputat senyor Ayats. Quan vostè vulgui, amb el Tram 1 del projecte constructiu de la 
carretera de Vilamalla per Siurana. 
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, pren la paraula i 
diu: Moltes gràcies, president. En aquest primer cas s'aprovava inicialment el 20 d'abril 
la relació de propietaris afectats per aquest projecte de condicionament del primer tram 
de la carretera de Vilamalla, després del període d'exposició pública que no hi ha 
hagut al·legacions doncs es proposa doncs aquesta aprovació definitiva per poder 
desenvolupar el projecte. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Ayats. Alguna qüestió?  
La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, nosaltres.  
El senyor President, diu: Sí, endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, simplement per anunciar seguirem 
votant en contra d'aquest projecte que ja s'hi han posicionat en contra en diverses 
ocasions. Simplement perquè entenem que comporta una despesa molt important i 
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una afectació al paisatge sense que realment hi hagi un consens en el territori sobre la 
seva necessitat. No entrarem en més detalls perquè ja ho hem fet en altres ocasions, 
però sí que seguim votant en contra en aquest sentit. 
El senyor President, respon: Bé, jo li vull dir que en aquest període d'exposició vostè 
sap que hem parlat amb tothom i que l'Ajuntament reclama que són els representants 
del poble de Siurana i també els hem rebut aquest grup de veïns. I, al final, l'execució 
del Tram 1 semblaria que hi estaria d'acord tothom. D'acord? Quedaria doncs amb 
aquest vot en contra i 24 a favor quedaria aprovat aquest punt. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 

absoluta amb el següent resultat: 24 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 

Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 

de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra 

del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.  
 

15. Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per 
l'execució del projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de 
la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes - Patrimoni i 
Expropiacions. 2021/J020200/6257 

 
“Aquesta Diputació, en la sessió plenària del dia 15 de juny de 2021, va 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). 
 

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, 

l’aprovació dels projectes d’obres porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 

necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a 

efectes d’expropiació forçosa. 
 

Atès que aquest projecte inclou la relació concreta i individualitzada de propietaris, i la 

descripció dels béns i drets afectats següent: 
 

Terme municipal de Vilademuls 
 

 Titular Referència 

cadastral 

Superfície afectació (m2) 
Classificació i 

qualificació 

urbanística 
Expropiació Servitud de pas Ocupació temp. 

Nº 

Fin-

ca 
NIF Pol. Par

. 

Su

b-p

ar. 
Vials Serveis Aèria Sub-ter

rània Vials Serveis  

1 40442064Z 11 112 b 424,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

2 40170319Z 
11 123 0 1.379,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

40295031C 

3 40321655X 11 124 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
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4 A08457400 11 125 0 719,63 0,00 0,00 0,00 132,85 0,00 Rústic 

5 40451504R 11 126 b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

6 40259730R 11 129 

b 1.175,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
e 407,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f 735,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 40240166X 11 130 0 110,66 3,89 0,00 0,00 0,00 16,15 Rústic 

8 
36195016P 

11 131 0 1.577,26 5,41 70,11 0,00 0,00 401,03 Rústic 46218906S 
46222836N 

9 40170598V 11 132 a 129,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rústic 

c 269,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 40240166X 11 134 0 472,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
11 40170598V 11 135 0 195,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
12 77885992B 11 136 0 219,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

13 
40170319Z 

11 137 0 256,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
40295031C 

14 40240166X 11 138 0 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

15 40228940P 11 139 
a 231,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
c 36,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 77885992B 11 140 0 1.421,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

17 40171628N 11 141 
a 426,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
b 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
40170319Z 

11 143 
a 301,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
40295031C b 557,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 40228940P 11 159 0 819,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

21 40295837K 12 8 a 446,82 0,00 0,00 0,00 0,00 97,48 Rústic 

22 77910520K 12 9 
a 419,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
c 940,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 A08457400 12 10 0 4.176,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

24 40442064Z 12 20 
a 72,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
c 422,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 40442064Z 13 22 k 250,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

26 40228940P 13 24 0 448,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

27 R1700002G 13 25 0 51,89 0,00 0,00 0,00 1.497,0

6 0,00 Rústic 

28 40228940P 13 26 0 283,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

29 77885992B 13 27 0 1.650,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

30 
40170319Z 

13 28 0 1.399,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
40295031C 

31 
36195016P 

13 31 0 699,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 46218906S 
46222836N 

32 40288418P 13 32 0 1.316,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
33 40129496Q 13 37 a 2.023,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
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40288418P 

34 40170598V 13 38 0 1.092,75 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

35 40246315H 13 39 0 429,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

36 
40170319Z 0026

4 02 p 119,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urbà 
40295031C 

 

De conformitat amb el que regulen els articles 17, 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. 
 

D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  la 

Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 

Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 

Primer. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels propietaris, béns i 

drets afectats que són necessaris d’adquirir i ocupar, per tal d’executar les obres 

derivades del projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera 

GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes que es descriu tot seguit: 
 

Terme municipal de Vilademuls 

 Titular Referència cadastral 

Superfície afectació (m2) 
Classificació 

i qualificació 

urbanística 
Expropiació Servitud de pas Ocupació temp. 

Nº 

Fin-

ca 
NIF Pol. Par

. 
Sub-

par. Vials Serveis Aèria Sub-ter

rània Vials Serveis  

1 40442064Z 11 112 b 424,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

2 40170319Z 
11 123 0 1.379,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

40295031C 

3 40321655X 11 124 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

4 A08457400 11 125 0 719,63 0,00 0,00 0,00 132,85 0,00 Rústic 

5 40451504R 11 126 b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

6 40259730R 11 129 

b 1.175,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
e 407,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f 735,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 40240166X 11 130 0 110,66 3,89 0,00 0,00 0,00 16,15 Rústic 
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8 
36195016P 

11 131 0 1.577,26 5,41 70,11 0,00 0,00 401,03 Rústic 46218906S 
46222836N 

9 40170598V 11 132 a 129,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rústic 

c 269,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 40240166X 11 134 0 472,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
11 40170598V 11 135 0 195,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
12 77885992B 11 136 0 219,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

13 
40170319Z 

11 137 0 256,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
40295031C 

14 40240166X 11 138 0 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

15 40228940P 11 139 
a 231,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
c 36,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 77885992B 11 140 0 1.421,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

17 40171628N 11 141 
a 426,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
b 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
40170319Z 

11 143 
a 301,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
40295031C b 557,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 40228940P 11 159 0 819,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

21 40295837K 12 8 a 446,82 0,00 0,00 0,00 0,00 97,48 Rústic 

22 77910520K 12 9 
a 419,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
c 940,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 A08457400 12 10 0 4.176,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

24 40442064Z 12 20 
a 72,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rústic 
c 422,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 40442064Z 13 22 k 250,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

26 40228940P 13 24 0 448,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

27 R1700002G 13 25 0 51,89 0,00 0,00 0,00 1.497,0

6 0,00 Rústic 

28 40228940P 13 26 0 283,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

29 77885992B 13 27 0 1.650,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

30 
40170319Z 

13 28 0 1.399,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
40295031C 

31 
36195016P 

13 31 0 699,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 46218906S 
46222836N 

32 40288418P 13 32 0 1.316,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

33 
40129496Q 

13 37 a 2.023,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 
40288418P 

34 40170598V 13 38 0 1.092,75 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

35 40246315H 13 39 0 429,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic 

36 
40170319Z 0026

4 02 p 119,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urbà 
40295031C 

 

Segon. 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 

Vilademuls, 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. 
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Tercer. Requerir a l’Ajuntament de Vilademuls perquè una vegada hagi finalitzat el 

termini esmentat, trameti el corresponent certificat d'exposició pública. 
 

Quart. Notificar individualment aquest acord als interessats que es troben descrits en 
la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats esmentada.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 15è, que és l’aprovació inicial de 
la relació de propiertaris de la carretera de Sant Esteve de Guialbes. Senyor Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge I Serveis Generals, manifesta: Sí. Dir que hi ha hagut 
alguna esmena perquè amb posterioritat a la comissió informativa s'ha hagut 
d'esmenar algun error per adaptar realment quin és l'adaptació i quina és l’afectació 
adaptada en el projecte de la carretera aquesta de Sant Esteve de Guialbes. En 
qualsevol cas, doncs avui el que es proposa és aquesta aprovació inicial i 
posteriorment obrir-ne el període d'informació pública per veure si en aquest cas hi 
hauria al·legacions. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Ayats. Alguna qüestió?  
La senyora Pèlach, respon: Sí, nosaltres president. 
El senyor President, diu: Endavant, endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes gràcies. En aquest 
punt també votarem en contra nosaltres. També és un projecte que no acabem de 
veure que sigui necessari una carretera amb poc pas de vehicles i que creiem que 
precisament la seva reforma el que pot suposar, el que pot comportar, és que tingui un 
augment del pas d'aquests vehicles al considerar-la una via que esdevindrà més... bé, 
que es pot anar més ràpid i, per tant, això facilitarà que gent l'utilitzin com per 
estalviar-se una mica de volta. Nosaltres sí que, en aquest cas, ens sorprèn que s'iniciï 
aquest procés d’expropiacions perquè aquest projecte no està ni aprovat 
definitivament i sí que voldríem preguntar si és que hi ha alguna motivació i si és que 
hi ha alguna urgència en tirar endavant aquest projecte i per això s'avança tot aquest 
procés d'expropiacions, fins i tot previ a l'aprovació definitiva. En comparació amb el 
cas de Siurana, que ja està aprovat definitivament. 
El senyor President, respon: Bé, en tot cas és un... a veure, és la manera d'anar 
executant el tema de carreteres jo més enllà de que la gent faci més volta o menys 
volta, que a la carretera hi passi més vehicles o menys vehicles, evidentment que els 
comptadors hi són i hi són per alguna cosa. Sí que volia dir el que he dit sempre, més 
enllà de que hi passin més o menys vehicles nosaltres tenim l'obligació de tenir la 
nostra xarxa de carreteres en perfecte estat. Amb la reglamentació oportuna de les 
amplades, de la seguretat. Escolti, el responsable últim de que les carreteres estiguin 
en bon estat som nosaltres i concretament en sóc jo com a president de la institució. 
Per tant, jo sempre he dit que procurarem, en la mesura que puguem, sempre tenir el 
posar les carreteres amb la seguretat que els toqui, amb l'amplada que els toqui i 
aquesta és una despesa que hem d'anar fent. Ara sembla que sigui una mica maleït 
això de fer les carreteres segures o que sembla que sigui criticable perquè els volem 
fer més segures. Però és el que ens toca i és la nostra obligació i, per tant, nosaltres 
hem de procurar que això sigui així. És una discussió que tenim des que jo sóc 
president i ja quan era vicepresident, aquesta és una discussió que fa molts anys que 
es posa. Em sembla que les carreteres de la Diputació han de fer carreteres amb 
corbes i estretes, no? No, les carreteres de la Diputació no tenen que ser més amples 
del compte, però sí que han de complir uns cànons que estan establerts per llei. I 
escolti, si no que no s'aprovin aquestes lleis però si s'aproven tenim l'obligació 
d'anar-les arranjant en la mesura que puguem. Bé, aquesta de Sant Esteve de 
Guialbes és una carretera que hem plantejat, que els ajuntaments també estan al cas, 
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que els ajuntaments veuen bé, que els ajuntaments ens demanen que tirem endavant 
aquesta execució. I esclar al final aquí semblarà que els ajuntaments no representen 
res perquè quan diu un ajuntament una cosa resulta que surt algú que diu «No, no 
s'hauria de fer», i sembla que hagin de fer més cas algú, que no és el cas, però que no 
al mateix Ajuntament. I nosaltres ens devem també als ajuntaments però sobretot ens 
devem a que la nostra xarxa de carreteres estigui en perfecte estat i si algú no vol que 
ho estigui, que ho digui i li traspassem la carretera i allà la seva responsabilitat, que no 
passaria res. En tenim 700 quilòmetres no vindrà a tenir-ne cinquanta més o cinquanta 
menys. La veritat és aquesta. I moltes gràcies, senyora Pèlach. Alguna paraula més 
respecte a la carretera aquesta? Senyor Juli Fernàndez s’hauria de mutar, si us plau, 
si és tan amable. Gràcies. Senyora Pèlach, perdoni.  
La senyora Pèlach, diu: Sí, simplement perquè jo li he dit en altres ocasions, però que 
el tema no es tracta de reduir la seguretat de les carreteres però, a vegades una 
carretera que sigui estreta i de corbes, si vas més a poc a poc segueix sent segura. 
Llavors bé, l'amplada o que pogués ser més recta no sempre... o sigui és un motiu de 
seguretat sinó al final a vegades també el que fa és facilitar que hi hagi velocitat i més 
velocitat també sol ser sinònim de menys seguretat en aquest cas. Simplement perquè 
s'han barrejat moltes coses. Insistir, no és que estiguem demanant carreteres menys 
segures sinó que estem demanant que el fet d'ampliar aquestes carreteres s'hagi de 
posar en condició també sempre en relació amb el paisatge i la protecció de l'entorn. I, 
per tant, bé, nosaltres és una qüestió de balances i nosaltres posem molt... la balança 
molt alta diguéssim, en el tema del paisatge i de protecció de l'entorn. No en contra de 
la seguretat però sí de l'ampliació de les carreteres o dels nous [...]. 
El senyor President, manifesta: Li puc ben assegurar que estem d'acord, senyora 
Pèlach, en aquest sentit. Ni jo com a president, ni el senyor Xargay en aquest cas com 
a diputat de carreteres, ni el govern d'aquesta Diputació en plenari, volem cap 
destrossa del paisatge per un tema de carreteres. Sí que és veritat que volem la 
seguretat. I també li diré una altra cosa, no hi ha cap tècnic que el que se li encarregui 
és d'executar o de fer el projecte d'aquesta carretera que vulgui o que pensi en clau de 
destrossa del paisatge. Li puc ben assegurar que no perquè els tècnics de la casa en 
són absolutament sensibles. Ara entendrà que al final els tècnics també tenen 
l'obligació d'informar-nos de com han de ser les carreteres i quina amplada han de 
tenir. I precisament, a vegades si val una mica més, no diguem que no, precisament, a 
la conservació del paisatge o els carrils bicis addicionals moltes vegades que, en 
definitiva el que fan és beneficiar el territori. Moltes gràcies per la seva aportació al seu 
vot en contra seria i la resta a favor. Per tant senyor secretari, 24 vots a favor i un en 
contra, s'aprovaria inicial aquesta relació de propietaris per l'expropiació que toqui a la 
carretera a Sant Esteve de Guialbes. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació, i amb les esmenes incorporades 

amb posterioritat al Dictamen de la Comissió Informativa, resulta aprovada per majoria 

absoluta, amb el següent resultat: 24 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts 

per Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la 

Diputació de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot 

en contra del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït 

abstencions.  
 
16. Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per 

l'execució del 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 (TM 
Garrigàs) - Patrimoni i Expropiacions. 2021/J020200/5815 
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“Aquesta Diputació, en la sessió plenària del dia 15 de juny de 2021, va 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). 
 
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, 
l’aprovació dels projectes d’obres porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a 
efectes d’expropiació forçosa. 
 
Atès que aquest projecte inclou la relació concreta i individualitzada de propietaris, i la 
descripció dels béns i drets afectats següent: 
 
Terme municipal de Garrigàs 
 

Terrenys afectats Titularitat Superfície a expropiar 
(m2) 

Núm. 
finca Pol. Par. Sub-par

. Classe Cultiu/ 
Aprofitament NIF Obra Domini 

públic 
1 1 27 0 Rústica Secà Desconegut 34,73 308,97 
2 1 28 0 Rústica Secà B17019373 0,12 22,78 
3 1 29 0 Rústica Secà 40414122V 176,51 375,48 
4 1 30 b Rústica Secà 40503528E 1,26 211,05 
5 6 9 a Rústica Secà 40416529D 236,53 221,71 
6 6 8 b Rústica Secà B17655341 180,95 149,58 
7 6 7 a Rústica Oliveres secà B17655341 203,88 5,77 
7 6 7 b Rústica Secà B17655341 84,60 157,45 
8 6 6 a Rústica Secà B17655341 112,84 110,38 
9 6 5 a Rústica Secà B17655341 43,28 117,24 
 
De conformitat amb el que regulen els articles 17, 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. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels propietaris, béns i 
drets afectats que són necessaris d’adquirir i ocupar, per tal d’executar les obres 
derivades del 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) 
que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Garrigàs 
 

Terrenys afectats Titularitat Superfície a expropiar 
(m2) 
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Núm. 
finca Pol. Par. Sub-par

. Classe Cultiu/ 
Aprofitament NIF Obra Domini 

públic 
1 1 27 0 Rústica Secà Desconegut 34,73 308,97 
2 1 28 0 Rústica Secà B17019373 0,12 22,78 
3 1 29 0 Rústica Secà 40414122V 176,51 375,48 
4 1 30 b Rústica Secà 40503528E 1,26 211,05 
5 6 9 a Rústica Secà 40416529D 236,53 221,71 
6 6 8 b Rústica Secà B17655341 180,95 149,58 
7 6 7 a Rústica Oliveres secà B17655341 203,88 5,77 
7 6 7 b Rústica Secà B17655341 84,60 157,45 
8 6 6 a Rústica Secà B17655341 112,84 110,38 
9 6 5 a Rústica Secà B17655341 43,28 117,24 
 
Segon. 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 
Garrigàs, 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. 
 
Tercer. Requerir a l’Ajuntament de Garrigàs perquè una vegada hagi finalitzat el 
termini esmentat, trameti el corresponent certificat d'exposició pública. 
 
Quart. Notificar individualment aquest acord als interessats que es troben descrits en 
la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats esmentada.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem, senyor Ayats, al punt 16è, que és també 
a la carretera de la Nacional II a Garrigàs l'execució del projecte constructiu. 
El diputat senyor Quim Ayats, pren la paraula i diu: Sí, moltes gràcies president. En 
aquest cas també es tracta de l'aprovació inicial de propietaris afectats en aquest cas 
de la carretera de la Nacional II a Garrigàs. També es tracta d'una aprovació inicial, per 
tant, quedarà pendent aquest període d'exposició pública i posteriorment es podrà fer 
de forma definitiva. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Senyor Ayats, gràcies. Hi ha alguna paraula aquí també? 
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Anunciant la nostra abstenció en aquest cas. 
El senyor Presdient, manifesta: En aquest cas, s'abstenen. Doncs per 24 vots a favor i 
1 abstenció quedaria aprovada aquesta relació també de propietaris a la Nacional II a 
Garrigàs. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 

absoluta amb el següent resultat: 24 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 inicial de les bases reguladores per participar a la tercera edició 

dels premis Projecta't - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. 
2021/X020100/6131 

 

“La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local, té com a línia d’actuació prioritària la gestió i col·laboració en els 
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projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic 
integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.   
 
L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
En aquest context la Diputació de Girona ha desenvolupat el Co-Creix, un programa 
d’emprenedoria impulsat per l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local i 
aprovat pel Ple de la corporació en la sessió del 19 de juliol de 2016 que té com a 
objectiu donar suport als ens locals en temes d’emprenedoria per ajudar les empreses 
i els emprenedors del territori a posar en pràctica les seves idees i a potenciar la 
innovació.  
 
Aquest programa es va incloure com a un dels projectes a desenvolupar en el marc 
dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) de la demarcació de 
Girona, concretament dins el PECT d’Ecosistema Innovador.  
 
En el DOGC núm. 7606, de 25 d’abril de 2018, es va publicar la Resolució 
GAH/815/2018, de 19 d’abril, per la qual se seleccionen els projectes d’especialització 
i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu 
(PO) FEDER de Catalunya 2014-2020. D’acord amb aquesta resolució, el Programa 
Co-Creix, inclòs en el PECT d’Ecosistema Innovador, és un dels beneficiaris per 
obtenir cofinançament FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) en el 
marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Els premis projecta’t s’emmarquen dins les actuacions definides en el programa 
Co-Creix, i contribueixen a l’impuls i dinamització del teixit emprenedor de la 
demarcació així com a la difusió de les iniciatives emprenedores de qualitat.  
 
D’acord amb els antecedents exposats, 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 inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per 
participar a la tercera edició dels premis Projecta’t: Formació, Mentoria i Tutorització 
per a Emprenedors de la demarcació de Girona, que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 

“Bases reguladores per participar en la tercera edició dels premis Projecta’t, de 
formació, mentoria i tutorització per a emprenedors de la demarcació de Girona  
Aquests premis són cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER - PO FEDER de Catalunya 2014-2020). 
PRESENTACIÓ 
La Diputació de Girona convoca, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local, la tercera edició dels premis Projecta’t, una iniciativa de suport a 
l’emprenedoria que s’emmarca en el programa «CO-CREIX» i que té com a objectiu 
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principal l’impuls del teixit empresarial de la demarcació de Girona, així com la 
dinamització econòmica i el foment de l’autoocupació.  
«CO-CREIX» és un programa d’emprenedoria impulsat pel Servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local i aprovat pel Ple de la corporació en la sessió del 
19 de juliol de 2016 que té com a objectiu donar suport als ens locals en temes 
d’emprenedoria per ajudar les empreses i els emprenedors del territori a posar en 
pràctica les seves idees i a potenciar la innovació. Aquest programa, inclòs en el PECT 
Ecosistema Innovador, rep el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.  
1. Definició de l’objecte i finalitat 
Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per 
participar en els premis Projecta’t, de formació, mentoria i tutorització per a 
emprenedors, així com regular el procediment de selecció dels projectes empresarials 
per part de la Diputació de Girona.  
La finalitat d’aquesta convocatòria és millorar la competitivitat de les empreses de la 
demarcació de Girona posant al seu abast un ventall d’experts que els assessoraran 
de forma personalitzada perquè impulsin el seu negoci. 
2. Descripció dels premis Projecta’t 
Els premis Projecta’t es dirigeixen a empreses i autònoms de la demarcació de Girona 
que vulguin fer créixer el seu negoci i necessitin l’assessorament personalitzat d’un 
expert que els ajudi a orientar l’estratègia a seguir. Els sol·licitants han de tenir 
identificada una acció en aquest sentit. 
Les accions que, prioritàriament, poden ser objecte de la sol·licitud dels premis 
Projecta’t s’engloben en els àmbits següents:  

a) Vendes: internacionalització, nous segments de mercat, ampliació i/o 
consolidació dels canals de comercialització, e-commerce, etc. 

b) Innovació: creació, millora i/o validació de productes, processos o serveis,  
millora i/o implementació de nous models de gestió/organització, etc. 

c) Finances: monetització, captació de fons a través de nous inversors i/o altres 
instruments privats, etc. 

d) Acreditacions: obtenció de certificats, segells de qualitat, patents o altres 
distintius que contribueixin a l’impuls del negoci.  

Es premiaran les candidatures amb més potencial de creixement i fins a un màxim de 
deu candidats, entre empreses i autònoms.  
El premi consisteix en un acompanyament de fins a sis mesos, en què els guanyadors 
rebran fins a 40 hores d’assessorament personalitzat d’un o més consultors experts 
sobre els àmbits que necessitin i amb la finalitat d’executar l’acció indicada en la 
sol·licitud.  
Aquest acompanyament ve determinat per les tres fases que es detallen a continuació: 
1. Fase de detecció 

 Inicialment se’ls assignarà un tècnic o tècnica d’emprenedoria, que farà les 
funcions de tutor i els acompanyarà en tot el procés d’assessorament.  

 Una vegada assignat el tècnic, s’efectuarà una diagnosi de l’estat de 
l’activitat empresarial, en la qual es detectaran les necessitats 
d’assessorament i es marcaran els objectius finals.  

 Seguidament es buscaran els consultors experts necessaris per donar 
resposta a les qüestions sorgides en la diagnosi. Es prioritzarà la 
contractació d’assessors acreditats per ACCIÓ.    

2. Fase d’assessorament expert 
 Una vegada identificats els consultors, s’establirà un pla de treball de fins a 

sis mesos, en el qual es farà l’assessorament personalitzat.  
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3. Fase de presentació 
 Finalment, en acabar l’assessorament, es farà una jornada de treball en 

xarxa (networking) a la qual assistiran tots els participants del programa i 
diverses entitats col·laboradores. Aquesta sessió servirà per fer 
micropresentacions (elevator pitch) dels projectes seleccionats i per 
compartir experiències entre els participants. 

3. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquests premis és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període 
fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà una prelació 
d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
4. Beneficiaris dels premis  
Poden ser beneficiaris dels premis els treballadors autònoms i les empreses de la 
demarcació que en la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG 
compleixin les condicions següents:  
a. Treballadors autònoms: 

a. Han de tenir el domicili fiscal i el centre de treball a la demarcació de 
Girona. 

b. Han d’estar donats d’alta al règim de treballadors autònoms i han de poder 
acreditar que l’alta ha estat realitzada entre l’1 de gener de 2017 i la data de 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP).  

c. L’activitat objecte de la sol·licitud ha de ser l’activitat principal del treballador 
autònom i l’acció que es vol desenvolupar ha de suposar el compromís, a 
curt termini, de constituir-se com a empresa. Aquesta condició s’ha 
d'acreditar al formulari de sol·licitud. 

b. Empreses:  
a. Han de tenir el domicili fiscal i el centre de treball a la demarcació de 

Girona. 
b. Han d’estar constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: 

societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o 
societat cooperativa.  

c. Han de poder acreditar que la constitució de l’empresa s’ha realitzat entre 
l’1 de gener de 2017 i la data de publicació de l’extracte de la convocatòria 
al BOPG. Es considerarà com a data de constitució la que consti a 
l’escriptura de constitució de la societat o als documents de constitució.  

d. Han de tenir identificada una acció que vulguin desenvolupar, que serà 
l’objecte de la sol·licitud, i han de justificar la necessitat d’un assessor 
extern per dur a terme aquesta acció. Aquesta condició s'ha d'acreditar a la 
memòria. 

5. Requisits dels participants   
Les empreses i els treballadors autònoms que vulguin participar en els premis 
Projecta’t han de complir, en el moment de presentar la sol·licitud, les condicions 
següents:  
 Estar al corrent de les obligacions tributàries davant de l’Estat i la Generalitat de 

Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social (formulari 
acreditatiu).  

 Complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tal de poder obtenir la 
condició de beneficiaris dels premis.  

6. Nombre de sol·licituds per participant 
Cada sol·licitant només pot presentar una sol·licitud.  
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7. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar les sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
8. Procediment de presentació de les sol·licituds  
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el 
termini que s’estableixi en la convocatòria.  
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 
persona que representi legalment l’empresa o per l’autònom. Es poden utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. La presentació implica la plena acceptació 
d’aquestes bases. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent: 

 En el cas de ser treballador autònom: 
o Formulari de sol·licitud emplenat i signat amb signatura electrònica. 
o Fotocopia del DNI del treballador autònom.  
o Certificat de la situació censal de l’autònom emès en data posterior a la 

publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
o Certificat que acrediti que està al corrent de les obligacions tributàries 

amb l’Agència Tributària, emès en data posterior a la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG.  

o Certificat que acrediti que està al corrent de les obligacions amb la 
Seguretat Social, emès en data posterior a la publicació de l’extracte de 
la convocatòria al BOPG.  

o Es pot presentar qualsevol altra informació que expliqui o justifiqui el 
compliment dels factors de mèrits que el jurat ha de valorar d’acord amb 
les bases corresponents. 

 En el cas de ser una empresa: 
o Fotocòpia del DNI del representant legal de l’empresa. 
o Fotocòpia de l’escriptura de constitució de l’empresa i de les 

modificacions posteriors dels estatuts fundacionals, si s’escau.  
o Fotocòpia del NIF de l’empresa.  
o Certificat que acrediti que està al corrent de les obligacions tributàries 

amb l’Agència Tributària, emès en data posterior a la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG.  

o Certificat que acrediti que està al corrent de les obligacions amb la 
Seguretat Social, emès en data posterior a la publicació de l’extracte de 
la convocatòria al BOPG.  

o Es pot presentar qualsevol altra informació que expliqui o justifiqui el 
compliment dels factors de mèrits que el jurat ha de valorar d’acord amb 
les bases corresponents. 

La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, 
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o 
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus 
Zip o RAR. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
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prèvia, d’acord amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, 
i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què 
es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, 
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la 
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
9. Comissió tècnica i criteris de valoració   
Es constituirà una comissió tècnica, prèvia a la comissió avaluadora, que analitzarà 
detalladament les sol·licituds i la informació presentada, seguint els criteris de 
valoració definits a les bases, i sol·licitarà la documentació addicional que consideri 
oportuna. 
La comissió tècnica estarà formada per:  

 La cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL) de 
la Diputació de Girona 

 Dos experts provinents d’una altra diputació catalana, de la Generalitat, d’una 
universitat, d’un espai d’allotjament empresarial o d’una entitat de suport a 
l’emprenedoria.  

 La tècnica del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL) 
de la Diputació de Girona que coordina el programa «CO-CREIX», que actuarà 
com a secretària de la comissió. 

De les candidatures presentades es valorarà el projecte empresarial, la capacitat per 
generar un impacte econòmic i social, l’acció que es vol dur a terme i la justificació de 
la necessitat d’un mentor que contribueixi a fer créixer el negoci.  
Els criteris per valorar les candidatures presentades són:  
Projecte empresarial: 35 punts 

Producte o servei que es comercialitza.  
Mercat potencial: identificació i escalabilitat.  
Model de negoci: adequació i viabilitat. 
Equip: dedicació al projecte, formació i experiència, motivació, etc. 

Mentoria: 30 punts  
Identificació i justificació de l’acció a desenvolupar.  
Justificació de la necessitat d’un mentor.  
Identificació del perfil del mentor.  

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS): els premis volen impulsar les 
iniciatives empresarials que s’emmarquen en algun dels 17 ODS que es marquen 
des d’Europa: 5 punts 
Identificació dels ODS i justificació de les accions dutes a terme per integrar els 

objectius en l’activitat de l’empresa. 
Els sol·licitants que hagin superat els 35 punts en la primera fase han de defensar la 
seva candidatura davant la comissió tècnica. La presentació es farà presencialment, a 
les dependències de la Diputació de Girona, en la data que es comuniqui a cada 
sol·licitant. 
La presentació consta de dues parts: durant la primera, de 10 minuts, els candidats 
han de defensar i explicar l’activitat empresarial, l’acció que volen dur a terme, i 
justificar la necessitat d’un assessor personalitzat que contribueixi a fer créixer el 
negoci. Durant la segona part, de 10 minuts, han de respondre a les preguntes del 
jurat. 
Aquesta segona fase té una puntuació màxima de 30 punts que es repartiran de la 
manera següent: 
o Activitat empresarial: Claredat en l'explicació dels productes o serveis de l'empresa 

i identificació de la necessitat que cobreixen. Explicació del model de negoci i de la 



 

 

 

 

 

50 

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

 

generació d’ingressos. En el cas de trobar-se en una reformulació del model de 
negoci, dels productes o del mercat, cal argumentar la situació. (10 punts) 

o Explicació de l’acció i justificació del suport extern: L’equip identifica i justifica 
l’acció que es vol desenvolupar i concreta l’àmbit o àmbits per als quals es 
necessita el suport personalitzat d’un assessor extern a l’empresa. També justifica 
el creixement que pot tenir l’empresa si es duu a terme l’acció proposada. (10 
punts) 

o Exposició i respostes: Participació dels membres de l’equip en l’exposició. 
Valoració de la presentació (clara, precisa, gràfica, amb suport digital, aportació 
d'informació addicional, mostra del producte, etc.). Capacitat de l’equip per 
respondre raonadament a les preguntes del jurat. (10 punts) 

Els projectes han d’obtenir una puntuació mínima de 60 punts per poder ser 
seleccionats.  
10. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per seleccionar els projectes empresarials per 
participar en els premis Projecta’t corresponen al Servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

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

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds per la comissió tècnica, es presentarà l’informe 
a la comissió avaluadora i aquesta emetrà un informe que concretarà el resultat de 
l’avaluació efectuada. 
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, 
en vista de l’expedient i de l’informe de la comissió avaluadora, formularà la proposta 
de resolució, motivada degudament, la qual expressarà la llista de beneficiaris 
proposats per a l’atorgament dels premis, així com la relació dels sol·licitants exclosos, 
i indicar-ne la causa d’exclusió. 
11. Comissió avaluadora  
La comissió avaluadora, constituïda com a jurat dels premis, serà l’encarregada de 
deliberar sobre els guanyadors dels premis. 
La comissió avaluadora dels premis estarà integrada pels membres següents: 

a) President:  
El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local o el diputat o diputada en qui delegui.  

b) Vocals:  
El diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Girona o la persona en qui delegui.  
La cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Girona o la persona en qui delegui.   
Un tècnic o tècnica del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de 
la Diputació de Girona. 
Els dos representants externs que han format part de la comissió tècnica.  

El jurat pot sol·licitar assessorament tècnic, respecte a les propostes presentades, a 
persones de reconegut prestigi professional en la matèria que es tracti, quan així ho 
consideri adient.  



 

 

 

 

 

51 

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

 

Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un representant perquè 
sigui present en el procés de deliberació del jurat, amb veu però sense vot.  
La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de tres membres. 
12. Procediment de resolució i notificació  
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del president, el qual resoldrà 
definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament dels premis Projecta’t.  
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la 
Diputació de Girona. 
La Diputació de Girona garanteix l’absoluta confidencialitat de les empreses que es 
presentin al concurs, i només farà públics els noms de les empreses guanyadores. 
13. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicats els premis, si en el termini d’un mes els beneficiaris no 
manifesten el contrari, s’entendrà que l’accepten, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin aplicables. 
14.  Modificació de les subvencions 
Una vegada que s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar un canvi de l’objecte de la subvenció atorgada. 
15. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants dels premis comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar els premis i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per la 
Llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas 
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a 
la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones 
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es pot 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del 
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es 
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
16. Informació i comunicació 
En totes les mesures d’informació i comunicació que dugui a terme el beneficiari, ha de 
reconèixer el suport de la Diputació de Girona i del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER). Per això ha de mostrar: l’emblema de la Unió i 
una referència a la Unió Europea, així com una referència al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) i el logotip de la Diputació de Girona. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

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

17. Altres obligacions dels beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que 
els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits que estableix 
l’apartat 4t de l’article 3 de la Llei de transparència. 

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

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

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

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

subjecte.  
20. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
21. Vigència 
Aquestes bases regeixen a partir de l’endemà d’haver estat publicades íntegrament en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi 
la modificació o la derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs, 
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, és el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se n’ha de donar compte en la primera sessió 
que es dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries dels premis regulats en aquestes bases, establert en 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de publicar en el 
BOPG. 
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a 
informació pública per un termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la corporació i, per 
referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes que s’hi puguin 
formular les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents. La data d’inici del 
còmput serà l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions dins del termini establert, les 
bases quedaran aprovades definitivament.” 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el 
que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i 
perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
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El senyor President, comenta que passaríem al punt 17è, que és l'aprovació inicial de 
les bases reguladores per participar a la tercera edició dels premis Projecta’t de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. Té la paraula el vicepresident primer, 
senyor Pau Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i presenta la proposta de la 
Comissió que presideix: Moltes gràcies. Aquestes són les bases per a la tercera edició 
d'aquests premis Projecta’t. En cada edició hi ha un total de 10 premiats. En aquest 
cas, hem anat en augment del nombre de participants. La primera edició hi van venir 
en total de 17 participants, en la segona també hi van haver un total de 22 participants. 
Cada any s'han anat perfeccionant les bases, enguany hi ha dos petits canvis. El 
primer canvi s'amplia la trajectòria màxima que poden tenir els projectes per 
presentar-s'hi, fins ara les persones autònomes, aquests professionals autònoms, 
podien tenir fins com a màxim tres anys i cinc per a les empreses. Ara ampliem aquest 
període, en aquest cas per a les persones autònomes, fins a un màxim de cinc anys. 
Per tant, si volen els autònoms i les empreses per a totes les tipologies de manera que 
hi ha més projectes que són susceptibles de poder-s'hi presentar i de poder accedir a 
aquesta mentoria. I el segon canvi, es canvien les bases amb la incorporació dels ODS 
en la puntuació dels projectes, hem tret els criteris RIS3CAT i els hem substituït en 
aquest cas pels mateixos. En tot cas, aquesta és una de les iniciatives de promoció i 
suport a l'emprenedoria de la Diputació de Girona que valorem molt positivament, tant 
pel nombre de projectes presentats, que cada any en aquest sentit doncs hem vist que 
anava en augment, com també per la gran qualitat dels projectes presentats, no 
solament els que han acabat accedint a aquest procés de mentoria sinó també els que 
malauradament no hem pogut acollir. Moltes gràcies.  
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Presas. Alguna paraula per part d’algú? 
La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, nosaltres president.  
El senyor President, diu: Endavant, senyora Pèlach.  
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Moltes gràcies. En aquest cas, aquí 
votarem a favor. Creiem que l'aposta per l’assessorament expert a emprenedors i 
emprenedores és interessant i així és com ens sembla molt oportú. Però sí que un cop 
revisada la informació que vam sol·licitar tenim dubtes en la lògica del format dels 
premis perquè pensem que al final s'acaba destinant una despesa relativament 
important a l'acte de lliurament de premis que podria acabar-se de destinar a ampliar el 
nombre de beneficiaris i beneficiàries d'aquest assessorament. Doncs bé simplement 
una mica fer aquesta reflexió i demanar que es tingui en compte perquè és veritat que 
no és una quantitat molt important però sí que segurament permetria ampliar el 
nombre de beneficiaris i en tot cas, a més a més, es manté diguéssim aquesta lògica 
de premis, però veiem diguéssim que el nombre de presentats i els que acaben 
obtenint... tampoc té molt de sentit mantenir una lògica de premis o de premiats. 
Llavors bé ens sembla que podria fer d'aquesta manera. 
El senyor President, diu: Senyor Presas? 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, respon: Sí. En tot cas, agrair el suport del 
grup de la CUP. La diputada mateixa ho ha dit, la despesa en quant a que aquest acte 
de celebració és relativament petita i en tot cas crec que és important també 
justificar-la com, no tant com aquest acte protocol·lari en el qual es fa un 
reconeixement, que també, i també aquest any no hem pogut fer-ho degut a la 
restricció de la covid, però també serveix com un espai perquè premiats i no premiats 
es puguin conèixer puguin també intercanviar iniciatives. La primera edició es va poder 
fer en paral·lel mentre es trobaven i poder compartir un espai posterior doncs en 
aquest acte de presentació. Però també crec que és important aquesta part de difusió i 
publicitat i per tant aquest acte permet doncs allò que potser faries una simple nota de 
premsa, doncs pots escenificar-ho una mica més, tens tots els premiats allà, també 
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pots fer per tant un reconeixement a aquestes persones que segurament de cares a la 
premsa i als mitjans de comunicació és relativament més atractiu i per tant també 
respon a l'objectiu del projecte que és que com més projectes coneguin millor aquesta 
iniciativa i s'hi puguin també presentar. En tot cas qualsevol proposta de millora les 
recollim i seguim treballant-ho. Moltes gràcies.  
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Presas. Per tant, entenem que s’aprova per 
unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 

assistents.  
 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 
 
18. Aprovació inicial de les bases reguladores del Premi Joves Fotògraf(e)s - 

Centre de la Imatge - Inspai. 2021/X020100/2863 
 
“INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, és un servei públic 
especialitzat i un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, el 
tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge, tant fixa 
com en moviment (fotografia i audiovisual), així com a la formació en aquest àmbit. 
 

Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i 
audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, com també promoure la 
fotografia actual de fotògrafs i fotògrafes de Catalunya i donar-la a conèixer mitjançant 
exposicions i publicacions.  
 
Amb l’objectiu de fomentar la creació i la promoció del treball dels fotògrafs, INSPAI 
combina les línies de promoció i difusió amb la imatge contemporània, i el Premi Joves 
Fotògraf(e)s s’inscriu en aquest àmbit. 
 
L’objecte del Premi Joves Fotògraf(e)s és promoure i difondre els treballs fotogràfics 
dels joves fotògrafs i fotògrafes de Catalunya, amb vista a assolir els objectius 
d’INSPAI: 
 
1. Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs. 

 
2. Fomentar la creació fotogràfica. 

 
3. Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants perquè gaudeixi de 

les tendències de la producció fotogràfica actual i local. 
 

4. Perseguir, els autors, la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia i, 
en especial, dels nous talents de Catalunya. 

 
5. Donar suport als ajuntaments per oferir una proposta cultural materialitzada en 

una exposició itinerant i el catàleg corresponent. 
 

6. Ingressar el treball i l’obra de joves fotògrafs en els fons fotogràfics d’INSPAI, de 
manera que passin a formar part del patrimoni de l’ens i l’incrementin. 

 
Tant el contingut com la tramitació de les bases que es transcriuen en aquest informe 
s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
L’import del premi és de 1.250,00 € bruts (import subjecte a les retencions de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’INSPAI “302/3322/48200 Premis, beques 
d’estudi i investigació Centre de la Imatge”. La concessió del premi queda 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficients en el moment de la resolució 
de la concessió. 
 
En virtut de l’anterior i vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la 
Imatge, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment el text de les Bases Reguladores del Premi Joves 
Fotògraf(e)s, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
“BASES REGULADORES DEL PREMI JOVES FOTÒGRAF(E)S  
1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és promoure els treballs dels fotògrafs i fotògrafes joves de 
Catalunya, en el marc dels objectius d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona, per tal de: 
 Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs i fotògrafes. 
 Fomentar la creació fotogràfica. 
 Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants perquè gaudeixi de 

les tendències de la producció fotogràfica actual i de l’àmbit local. 
 Fomentar la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia i, en 

especial, dels nous talents de Catalunya, en l’àmbit local, nacional i internacional. 
 Donar suport als ajuntaments mitjançant una oferta cultural consistent en una 

exposició itinerant i el catàleg corresponent. 
 Ingressar a la Diputació de Girona el treball i l’obra de joves fotògrafs i fotògrafes 

perquè passi a formar part del patrimoni de l’ens, i incrementar així els fons 
fotogràfics d’INSPAI. 

Amb aquesta finalitat es convoca les persones que compleixin els requisits que figuren 
en aquestes bases per tal que presentin les seves sol·licituds. Es premiarà la persona 
seleccionada amb 1.250,00 € bruts (import subjecte a les retencions de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi), la 
qual es beneficiarà de les activitats de difusió i promoció que es detallen en la base 
vuitena.  
2. Condicions 
Cada any s’estableix la convocatòria amb les dates i els terminis de presentació de les 
sol·licituds i dels projectes, com també amb la composició de la Comissió d’Avaluació. 
3. Destinataris de la convocatòria 
a) Poden presentar les sol·licituds de participació a aquesta convocatòria, en el 
període comprès dins el termini que s’hi especifica, les persones físiques que tinguin 
entre 18 i 30 anys nascudes i/o empadronades en un municipi de Catalunya. 
b) Els projectes presentats no poden haver estat premiats o dotats en cap altre premi, 
concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats i/o nominats quan 
d’aquesta selecció i/o nominació s’hagi derivat una exposició pública, una edició en 
catàleg o la comunicació pública per qualsevol mitjà. 
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c) No s’acceptaran projectes realitzats amb una antiguitat superior a tres anys ni 
projectes presentats en edicions anteriors. 
4. Presentació de les sol·licituds i dels projectes 
a) Només es pot presentar una sol·licitud a la convocatòria de cada exercici. En cas 
que es rebi més d’una sol·licitud d’una mateixa persona, únicament s’acceptarà la 
primera que s’hagi inscrit en el Registre General de la Diputació de Girona. 
b) La sol·licitud, que ha de contenir la descripció i l’explicació del projecte presentat 
(màxim 2.000 caràcters), s’ha d’acompanyar d’un mínim de trenta imatges i d’un 
màxim de quaranta.  
c) Les imatges que acompanyin la sol·licitud, lliurades en format digital, es poden 
haver realitzat amb total llibertat de procediments, sempre que siguin íntegrament 
fotogràfics. No s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques. Cal 
lliurar-ne dues versions: en fitxers amb format TIFF amb una resolució de 2.400 × 
3.800 píxels, i en fitxers amb format JPG amb baixa resolució, de 241 × 350 píxels.  
d) Cal formalitzar la sol·licitud mitjançant el model de formulari que figura a l’annex 
d’aquestes bases, el qual s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 

1. Una fotocòpia del DNI. 
2. Si escau, un voulant que acrediti l’antiguitat de l’empadronament (com a mínim, 
tres anys) en un municipi de Catalunya, tal com s’indica en la base tercera. 

e) La sol·licitud s’ha de presentar al Registre General de la Diputació de Girona 
(pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona), o per qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
f) La persona seleccionada no es pot tornar a presentar a futures convocatòries del 
Premi Joves Fotògraf(e)s, ni tampoc no ho pot fer la persona que hagi estat premiada 
en edicions passades. No s’hi pot presentar cap persona que treballi a la Diputació de 
Girona o a qualsevol organisme o fundació que en depengui. 
g) La participació en la convocatòria implica acceptar-ne les bases. 
5. Difusió de les bases i de la convocatòria i assessorament a les persones 
interessades 
La Diputació de Girona difondrà aquestes bases i les publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) i al lloc web d’INSPAI. 
Les convocatòries de les diferents edicions es difonen mitjançant la publicació al 
BOPG, al lloc web d’INSPAI, a les xarxes socials d’INSPAI i també amb anuncis a la 
premsa i en altres mitjans de comunicació, així com als llocs web respectius. 
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, facilita assessorament i 
orientació a totes les persones interessades en la convocatòria. El text de les bases, la 
convocatòria anual i el model de sol·licitud i de dades del projecte que cal presentar 
són accessibles al lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat), al lloc web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat) i al BOPG. 
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases se 
sotmeten a informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant un anunci 
en el BOPG i en el tauler d’anuncis de la corporació, i per referència al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, a l’efecte que s’hi puguin formular les al·legacions i 
reclamacions que es considerin pertinents. La data d’inici del còmput serà l’endemà 
d’aquesta publicació. 
6. Valoració de les sol·licituds 
Les sol·licituds presentades són avaluades per una comissió d’avaluació formada per 
representants de la Diputació de Girona i per especialistes i professionals del món de 
la fotografia i la cultura, la qual valorarà:  

http://www.inspai.cat/
http://www.ddgi.cat/
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1. l’originalitat, la innovació, la qualitat artística i tècnica de les imatges i la viabilitat i 
les possibilitats materials de realitzar els projectes presentats;  

2. la construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui 
coherent i unitari. 

La proposta de la Comissió d’Avaluació ha d’indicar el nombre de projectes 
seleccionats (entre 1 i 5). Pot proposar que es deixi deserta la convocatòria si cap dels 
projectes presentats no assoleix els paràmetres exigibles, com també pot interpretar 
aquestes bases en consonància amb les finalitats de la convocatòria. 
La proposta que formuli la Comissió d’Avaluació s’eleva a la Presidència, que és 
l’òrgan que n’emet la resolució. La seva decisió és inapel·lable.  
La Comissió d’Avaluació estarà formada per: 
President 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació o la persona en qui delegui. 
Vocals 

 La cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, o la persona 
en qui delegui. 

 Tres professionals de la fotografia de trajectòria professional i artística 
reconeguda. 

 Una persona experta en crítica de l’art i fotografia. 
 Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, una persona en 

representació d’lNSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
En cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president de la Comissió d’Avaluació. 
7. Notificació de la resolució i efectes 
a) La resolució de la convocatòria es notifica electrònicament a la persona 
seleccionada i a la resta de participants i es fa pública mitjançant el lloc web d’INSPAI 
(www.inspai.cat) i les xarxes socials en un període màxim de tres mesos a partir de la 
data en què finalitzi el termini de lliurament dels projectes.  
b) La persona seleccionada ha de lliurar a INSPAI les fotografies adjuntades en el 
projecte presentat, en els formats, les mides, els suports i la presentació que INSPAI li 
indicarà. 
8. Activitats de promoció 
a) En relació amb el projecte seleccionat, es portaran a terme les activitats següents: 

– Producció i organització d’una exposició i edició d’un catàleg, a càrrec d’INSPAI. 
– Recorregut itinerant de l’exposició per diferents municipis de les comarques de 
Girona i a festivals i certàmens de fotografia, de Catalunya, de l’Estat espanyol i de 
França, a càrrec de l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona. 
– Exposició virtual al lloc web d’INSPAI. 
– Altres iniciatives que pugui portar a terme INSPAI orientades a promoure el  
treball de la persona seleccionada. 

b) El nombre d’ajuntaments o d’altres institucions que estiguin interessats a acollir 
l’exposició determinarà la durada del recorregut (fins a un màxim de 36 mesos).  
9. Autorització d’utilització de les fotografies 
La persona seleccionada, amb l’acceptació de la resolució de la Diputació de Girona i 
a partir del lliurament de les imatges, en cedeix a la Diputació de Girona, de forma no 
exclusiva, els drets d’explotació sense limitació territorial fins que esdevinguin de 
domini públic. Amb aquesta cessió, autoritza la Diputació de Girona a fer les 
reproduccions i actes de distribució i comunicació necessaris, inclosa la posada a 
disposició de les imatges per mitjà d’Internet, per portar a terme les activitats descrites 
en la base anterior. Autoritza, així mateix, la Diputació de Girona a disposar d’una 
còpia digital de les imatges per incorporar-les als fons d’INSPAI. 

http://www.inspai.cat/
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La Diputació de Girona pot disposar de les imatges, directament o bé autoritzant-ne 
l’ús a altres persones, en el desenvolupament de les competències i les funcions 
pròpies de la corporació. No pot autoritzar usos comercials de les imatges. En 
qualsevol cas, sigui quina sigui la forma d’utilització, la Diputació ha de garantir la 
identificació del fotògraf o fotògrafa com a autor o realitzador de les imatges. 
La divulgació de les imatges premiades a iniciativa del fotògraf o fotògrafa ha d’anar 
acompanyada en tots els casos, de manera ben visible, de la referència següent: 
«Imatge/s guanyadora/es de la [número de la convocatòria] convocatòria del Premi 
Joves Fotògraf(e)s. INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona». 
La persona seleccionada faculta expressament la Diputació de Girona a facilitar la 
consulta pública de les imatges des del lloc web, i a autoritzar els usos esmentats en el 
punt anterior. No obstant això, la Diputació de Girona no pot autoritzar usos de 
caràcter comercial i, per tant, les sol·licituds que rebi en aquest sentit s’han de 
traslladar a la persona seleccionada. 
Un cop finalitzada la mostra itinerant, les imatges reproduïdes i exhibides a l’exposició, 
així com tot el material de suport —marcs i vidres—, restaran en poder de la Diputació 
de Girona. 
Aquestes condicions queden establertes i regulades amb la signatura d’un contracte 
entre la Diputació de Girona i el fotògraf o fotògrafa per realitzar una exposició de 
fotografies i l’edició d’un catàleg. 
La persona seleccionada no és retribuïda econòmicament, ni un cop es resolgui la 
convocatòria ni en el futur, per cap acte d’explotació que porti a terme la Diputació de 
Girona en aplicació del que estableixen aquestes bases. 
La persona seleccionada es compromet a no exposar públicament les imatges en cap 
altra exposició ni a editar-les en cap tipus de publicació en suport paper o en una 
plataforma digital mentre duri el recorregut itinerant de l’exposició organitzada per 
INSPAI. Es deixa a criteri d’INSPAI l’aprovació, si escau, d’utilitzar les imatges soltes 
per part de la persona seleccionada, si ho sol·licita. 
En cas que les fotografies del projecte seleccionat incorporin la imatge de persones 
identificables, el projecte s’ha d’acompanyar d’una declaració del fotògraf o fotògrafa 
en la qual garanteixi que ha obtingut l’autorització expressa d’aquestes persones per 
captar, reproduir i publicar la seva imatge, d’acord amb les finalitats pròpies de la 
convocatòria que s’especifiquen en aquestes bases. En cas de no presentar aquest 
document, INSPAI n’ha de facilitar un model. 
10. Protecció de dades 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels participants, en qualitat de 
responsable del tractament, amb la finalitat de portar un registre de persones 
participants, d’organització del projecte, de descripció dels fons d’imatge d’INSPAI, de 
control i de difusió dels seus continguts. Les dades es tracten en compliment d’una 
missió d’interès públic i amb el consentiment de la persona interessada. Es difondran 
el noms i cognoms dels participants per reconèixer l’autoria del seu projecte. Es poden 
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la 
limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona - INSPAI. Es pot consultar 
la informació addicional i més detallada a www.ddgi.cat.  
11. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 

http://www.ddgi.cat/
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Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els 
supòsits establerts en l’apartat 4t de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim 
sancionador que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 
Disposició derogatòria 
Aquestes bases deroguen les anteriors, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona 
en la sessió de 21 de gener de 2020 i publicades (aprovades definitivament) en el 
BOPG núm. 61 , de 26 de març de 2020. 
ANNEX  
Model de sol·licitud per participar en la convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s, que 
consta a l’expedient. 
Model de dades del projecte per participar a la convocatòria del Premi Joves 
Fotògraf(e)s, que consta a l’expedient.” 
 
SEGON.  Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que en el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar el President per dictar els actes necessaris i resoldre les 
incidències que es produïssin en relació a l’aplicació de les esmentades bases. 
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QUART. Notificar aquest acord a l’Oficina de Protocol, a l’Oficina de Difusió, a l’Oficina 
de Comunicació, Intervenció, Tresoreria i Cooperació Cultural.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 18è que és l’aprovació inicial de 
les bases reguladores del Premi dels Joves Fotògraf(e)s. Té la paraula el vicepresident, 
senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i presenta la proposta de 
la Comissió que presideix: Moltíssimes gràcies, senyor president. Aquest és un premi 
habitual i recurrent de l’Inspai, del Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
Explico de manera molt succinta perquè realment és el mateix que ja venim fent cada 
any amb les modificacions que hem anat introduint en els darrers anys. L'objectiu 
d'aquest premi Joves Fotògraf(e)s és crear un espai de trobada de l'obra dels fotògrafs, 
fomentar la creació fotogràfica i però especialment en l'àmbit de la promoció del talent 
jove, dels joves autors, que són els que necessiten precisament quan comencen més 
una ajuda i un impuls en aquest inici. També pretenem acostar la fotografia al gran 
públic amb aquest objectiu que sempre tenim d'anar creant públics culturals. També 
dotar de continguts expositius de qualitat als ajuntaments de la demarcació de Girona i 
d'altres espais expositius i a la vegada també incrementar els fons de l’Inspai, perquè 
el projecte guanyador passa a engruixir el fons del Centre de la Imatge. És una 
convocatòria de premi que dirigim a les persones nascudes i/o empadronades a 
Catalunya en la franja d'edat de 18 a 30 anys. Bàsicament el premi consisteix en una 
dotació econòmica de 1.250 euros bruts però sobretot el més important és que es 
produeix una exposició de l'obra guanyadora. Aquesta exposició que es fa a la Casa 
de Cultura després itinera per al conjunt de la demarcació i també a vegades fora de la 
demarcació, se n’edita un catàleg, així d'aquesta manera com que les exposicions són 
efímeres, el catàleg queda. I a la vegada també aquesta exposició es pot visitar en 
format virtual al web de l’Inspai on hi ha tota una activitat de difusió a l'entorn d'aquest 
premi. Pensem que ens ajuda amb un dels dos pilars de l'Inspai, un és el de 
conservació de fons i l’altra és el de promoció i difusió de la fotografia i fer-ho en 
l'àmbit dels joves fotògrafs que són els que necessiten més aquest impuls. Moltíssimes 
gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna qüestió? No? Per tant, 
entenc que s'aprova. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 

assistents.  
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
19. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions 

per al desenvolupament de bones pràctiques agràries al massís de les 
Gavarres - Medi Ambient. 2021/X020100/6382 

 
“La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la cooperació en el foment 
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, 
d’acord amb les competències de les demés Administracions Públiques en aquest 
àmbit. 
 
Per altra banda la disposició addicional segona. Mesures addicionals de conservació 
en l’àmbit local. Estableix que les entitats locals, en l’àmbit de llurs competències i en 
el marc del que s’estableix en la legislació estatal i autonòmica, podran establir 
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mesures normatives o administratives addicionals de conservació del patrimoni natural 
i la biodiversitat. 
 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al 
finançament de subvencions per a l’establiment dels contractes agraris a l’entorn del 
Massís de les Gavarres. Els contractes agraris són instruments que tenen la voluntat 
de donar suport a pràctiques agràries que afavoreixin la biodiversitat i les seves 
funcions ecològiques, per afavorir la provisió de serveis ecosistèmics. 
 
Tant el contingut com la tramitació de les bases reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a l’entorn 
del massís de les Gavarres que es transcriuen en aquest informe s’ajusten als 
requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a 
l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de territori i 
sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions de la 
diputació de Girona per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a l’entorn 
del massís de les Gavarres, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA PER AL DESENVOLUPAMENT DE BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES 
A L’ENTORN DEL MASSÍS DE LES GAVARRES 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al 
finançament de subvencions per a l’establiment dels contractes agraris a l’entorn del 
Massís de les Gavarres. Els contractes agraris són instruments que tenen la voluntat 
de donar suport a pràctiques agràries que afavoreixin la biodiversitat i les seves 
funcions ecològiques, provisió de serveis ecosistèmics en general.  
Les presents bases s’emmarquen en els objectius de desenvolupament sostenible 
següents: 
ODS principals 

Objectiu 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la 
nutrició, i promoure l’agricultura sostenible. 

2.4. Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció 
d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la 
productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels 
ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, 
fenòmens meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres 
desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.  

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la 
desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la 
biodiversitat 

15.5. Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la 
degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, per 
a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.  
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15.8. Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció 
d’espècies exòtiques invasores i reduir-ne de forma significativa els 
efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o eradicar 
les espècies prioritàries.  
15.a. Mobilitzar i augmentar de forma significativa els recursos financers 
procedents de totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de forma 
sostenible la biodiversitat i els ecosistemes.  

ODS complementaris 
Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes 

5.a. Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos 
econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al 
control de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els 
recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.  

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 
12.2. Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos 
naturals.  
12.4. Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels 
productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de 
conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de 
manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de 
minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi 
ambient.  

La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és donar suport a 
activitats agràries que afavoreixen els serveis ecosistèmics a l’entorn del Massís de les 
Gavarres. Poden ser subvencionables aquelles propostes que tenen per objecte la 
creació i/o el manteniment de determinades pràctiques agràries que afavoreixin la 
provisió de serveis ecosistèmics d’acord amb els conceptes subvencionables 
establerts i llur finalitat sigui la conservació del mosaic agroforestal i la biodiversitat i la 
promoció d’activitats agràries sostenibles. 
L’àmbit territorial de les presents bases és l’Espai d’Interès Natural del Massís de les 
Gavarres i el sòl no urbanitzable agrari adjacent inclòs dins de l’anella formada per les 
carreteres que l’envolten (N-II, C-65, C-31 i C-66). Per tant, totes les activitats que 
desenvolupin actuacions en parcel·les incloses en aquest àmbit territorial en poden ser 
beneficiàries malgrat la seva seu social s’ubiqui fora. 
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en 
el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà 
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis 
subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.  
En particular, són subvencionables les actuacions següents:  
1. Gestió d’espais oberts 

1.1. Manteniment d’espais agrícoles en guaret.  
Espais agrícoles en guaret on s’evita la sobrepastura i l’abandonament dels 
espais; no s’utilitza maquinària pesada per evitar la compactació del sòl; no es 
realitzen segues químiques ni s’utilitzen herbicides ni pesticides.  
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Ha d’existir un equilibri entre els diferents estrats herbaci, matollar i arbrat, 
sobretot en els espais de transició amb altres hàbitats.  
La configuració d’aquests espais ha de ser la següent:  
- Menys d’un 20% d’acumulació de material mort 
- Menys d’un 30% de matoll jove (<30cm) 
- Menys d’un 15% de sòl nu 
- Menys d’un 10% de plantes ruderals i/o nitròfiles 
- Com a mínim 2 estrats herbacis 

1.2. Manteniment de prats. 
Manteniment de prats secs mediterranis amb gestió de la massa arbustiva 
mitjançant pastures d’ovelles i/o cabres o mitjançant el desbrossament de la 
vegetació arbustiva i arbòria cada 2 o 3 anys.  
Els prats han d’estar lliures de vegetació arbustiva i arbòria. 
Es prioritzaran els prats formats per llistonars i teròfits, calcícoles de terra 
baixa. 
La superfície mínima d’actuació han de ser 0,5ha. 

2. Ramaderia 
2.1. Ramaderia extensiva. 

Actuacions de foment i manteniment de la ramaderia extensiva amb una 
càrrega ramadera adequada per al manteniment de pastures, la seva 
productivitat i la fixació de carboni. 
Es prioritzaran pastures en zones forestals, sobretot si es realitzen en punts 
estratègics de gestió (PEG) marcats en plans de prevenció d’incendis forestals 
i franges perimetrals de protecció d’incendis de nuclis urbans i urbanitzacions. 
En cas de suplements alimentaris, aquests hauran de ser km0 o de proximitat. 
S’estableix la càrrega ramadera màxima 1,5 UBM/ha de pastura i entre 0,05 i 
0,3 UBM/ha de bosc pasturat d’acord amb les conversions següents: 
- Bovins, equins i ases mascles i femelles de més de 24 mesos: 1 UBM 
- Bovins, equins i ases mascles i femelles d’entre 6 i 24 mesos: 0,6 UBM 
- Bovins, equins i ases mascles i femelles fins a 6 mesos: 0,2 UBM 
- Oví i cabrum: 0,15 UBM 

2.2. Instal·lació d’abeuradors al bosc. 
Instal·lació d’abeuradors homologats, amb prioritat a les infraestructures 
mòbils, amb l’objectiu de facilitar la ramaderia extensiva en zones amb dèficit 
hídric.  

3. Elements semi-naturals 
3.1. Gestió de marges i talussos.  

Als marges entre conreus, a les cantonades de conreus, en contacte amb 
altres marges, prop de bardisses, tanques vives, sèquies, cobertes vegetals 
entre línies de fruiters i vinya o altres tipus d’hàbitats semi-naturals s’haurà de 
permetre el desenvolupament de plantes autòctones o varietats de la zona i 
llavors que es troben al sòl amb segues intercalades cada 2 anys o més. Es 
prioritzaran les segues mitjançant ramaderia.   
La configuració que han de complir és la següent: 
- Més de 1,5 m d’amplada 
- Menys del 15% de sòl nu 
- Menys del 30% de coberta de matoll jove (<30cm) 
- Més de 3 espècies llenyoses 
- Més de 5 espècies de plantes herbàcies 
- No utilitzar pesticides o herbicides ni sega química 

3.2. Plantació de tanques vives i línies arbrades 
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Les tanques vives són línies d’arbusts i arbres mantinguts i/o plantats molt a 
prop els uns dels altres ubicats a les vores dels camps. Han d’estar formades 
per arbres, matolls i herbes. Es recomanen espècies resistents a la poda i amb 
bona capacitat de rebrot amb prioritat a les incloses a l’annex.  
La configuració de les tanques vives ha de ser la següent: 
- Més de 1,5 m d’amplada 
- Més de 1m d’alçada 
- Discontinuïtats de menys de 5m i menys del 10% de la llargada 
- Més de 2 elements estructurals 
- Més de 1 m de franja d’amortiment entre la tanca i el conreu 
- Més de 75m/ha de llargada total 
- Més de 3 espècies llenyoses 
- Més de 2 espècies de fruiters de bosc i/o de closca 
- Més de 2 espècies espinoses 
Les línies arbrades són espais coberts d’arbres que serveixen de refugi per un 
ampli ventall de fauna. Han de contenir diferents espècies i arbrat de diferents 
edats. S’ha d’evitar remoure la fusta, deixant brancada i troncs a terra, deixant 
arbustos, matolls i marges a la zona de contacte amb els conreus. Evitar 
introduir maquinària pesada i evitar càrregues ramaderes elevades.  
La configuració de les línies arbrades ha de ser la següent: 
- Més de 30 m de llargada 
- Més de 3 m d’alçada 
- Més de 5 arbres 
- Més d’un arbre vell (més de 30cm de diàmetre de tronc) cada 30 m 
- Més de 2 franges d’edat d’arbres 
- Menys del 15% del sòl nu 
- Més d’1 m de distància a conreu 

3.3. Manteniment de murs de pedra seca i construccions de pedra 
Els murs de pedra seca i construccions de pedra formen part del patrimoni 
cultural i proveeixen hàbitat a vertebrats i invertebrats important per a la 
conservació de la biodiversitat, la pol·linització i el control de plagues. El 
manteniment s’ha de realitzar a la tardor i a principis de primavera i ha de tenir 
per objectiu restablir l’estructura de l’element evitant l’ús de pesticides i 
herbicides, i eliminant de forma manual aquella vegetació que posi en risc 
l’estructura com el creixement d’arbres i arbusts dins els murs. Cal conservar 
les cobertes de molsa i líquens. No son subvencionables les actuacions de 
rejuntat amb ciment o l’arrebossat de parets amb morter de calç. 

3.4. Recuperació i manteniment de basses i sèquies 
Els punts d’aigua són fonamentals per a vertebrats i actuen com a element 
regulador de temperatura i humitat.  
Les basses han de complir les condicions següents: 
- Inclinació mitjana de marges inferior al 40% 
- Proporció de la bassa amb pendent suau de més del 75% 
- Forma i substrat irregular 
- Ombra i llum solar mixta 
- Diversitat de vegetació aquàtica (submergida, emergent i flotant) 
- Sense espècies exòtiques invasores 
- Sense senyals d’eutrofització 
- Aigua sense olors i medianament cristal·lina 

 Les sèquies han de complir les condicions següents: 
- Inclinació mitjana de marges inferior al 60% 
- Substrat format per diversos materials 
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- Ombra i llum solar mixta 
- Sense espècies exòtiques invasores 
- Sense senyals d’eutrofització 
- Aigua sense olor i medianament cristal·lina 

4. Conservació del sòl 
4.1. Rotació de cultius 

Els avantatges de la rotació de cultius és la disminució de l’erosió del sòl, la 
millora de la fertilitat i l’estructura del sòl. Afavoreix un cultiu posterior més 
saludable, el control de la flora espontània, disminueix la dependència dels 
agroquímics i augments l’eficiència econòmica.  
La rotació de cultius ha de ser com a mínim de 3 fulles i amb una rotació de 3 
anys. 

4.2. Ús d’adobs orgànics locals 
L’ús d’adobs i/o brancada triturada amb un alt percentatge d’ingredients de 
producció local promouen el tancament de cicles, una millora de la composició 
del sòl i evita l’aplicació de fertilitzants de síntesi química que produeixen un 
empobriment del sòl.  

4.3. Fertilitat del sòl 
Ús d’adobs verds i barreges de cultius per la producció de farratges. La 
diversitat d’espècies als conreus i les pastures augmenta la seva productivitat i 
potencia l’emmagatzematge de carboni i la fixació de nitrogen. Les barreges 
de cultius en extensiu combinaran una o dues espècies de cereals amb una o 
més lleguminoses. S’utilitzaran plantes lleguminoses, crucíferes i gramínies 
soles o barrejades. Les sembres han de tenir una densitat entre un 20% i un 
50% superior a la sembra habitual per aprofitar el cultiu.  
Segons l’època de l’any, les espècies d’adobs verds recomanades són: 
- Primavera/estiu: Sorgo farratger, panisset, gira-sol farratger, fajol 
- Tardor/hivern: veça, pèsol, fava, fenigrec, erb, ordi, sègol, triticale, civada, 

nap farratger, rave farratger i colza farratgera. 
5. Producció 

5.1. Manteniment de la producció ecològica 
Fomentar el manteniment de la producció ecològica amb certificació CCPAE o 
equivalent. 
La superfície mínima en finques ubicades fora de l’EIN Massís de les Gavarres, 
ha de ser: 
- Conreu herbaci: 1 ha 
- Hortícola: 0,5 ha 
- Olivera, fruita seca i vinya: 1 ha 
- Fruiters (fruita dolça i cítrics): 1 ha 
No s’estableixen superfícies mínimes dins de l’EIN Massís de les Gavarres. 

5.2. Conversió a producció ecològica 
Promoure la conversió a producció agrària ecològica. Ha d’existir el 
compromís de l’agricultor a iniciar els tràmits per obtenir la certificació del 
CCPAE o equivalent i caldrà que a la justificació es presenti la documentació 
d’inscripció feta a l’organisme corresponent. La superfície mínima a convertir 
ha de ser 1 ha (0,5 ha en cas d’horticultura) en terrenys ubicats fora de l’EIN 
Massís de les Gavarres. No s’estableixen superfícies mínimes dins de l’EIN 
Massís de les Gavarres.  

5.3. Control biològic de plagues de conreus 
Té per objectiu la reducció de l’ús de pesticides químics, reduir la 
contaminació del sòl i l’aigua, mantenir la biodiversitat i la fauna auxiliar i 
aplicar sistemes alternatius de lluita contra plagues i malalties de conreus.  
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Es subvencionarà la col·locació de trampes o mosquers per fer un control de 
plagues de conreus prioritzant les de confusió sexual, incloent tasques de 
col·locació, trampes i matèria activa.  

El període d’execució serà el que defineixi la convocatòria corresponent. 
Les diferents actuacions són acumulables, de forma que cada titular i/o explotació 
pugui adoptar diferents conceptes. 
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, les 
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat 
sense personalitat jurídica que sigui titular d’una explotació agrària que estigui inclosa 
dins l’anella que defineixen les carreteres C-31, C-65, C-66 i N-II i/o formi part de l’EIN 
Massís de les Gavarres i que compleixi els requisits següents: 

- 4.1. En les finques ubicades fora de l’espai PEIN, l’explotació ha de comptar 
amb un agricultor o ramader a títol principal o agricultor professional. Un 
agricultor o ramader a títol principal és el treballador autònom que obté 
almenys el 50% de la seva renda de l’activitat agrària. Un agricultor o ramader 
professional és la persona física titular d’una explotació agrària que obté com a 
mínim el 50% de la seva renda total d’activitats agràries (incloent la 
transformació i venda directa de productes de l’explotació).  

- 4.2. Les limitacions del punt 4.1 no són aplicables per a les finques ubicades en 
més d’un 50% de la seva superfície dins de l’EIN del massís de les Gavarres 

En el cas d’ajuts a la ramaderia, tindrà prioritat la sol·licitud realitzada pel titular de 
l’explotació ramadera per davant del titular de la finca a pasturar en cas de duplicitat 
de sol·licituds per a una mateixa finca.  
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del 
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. 
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada 
convocatòria. 
L’import màxim de subvenció serà de 3.500€ i el percentatge màxim de la subvenció 
és del 35% de la despesa elegible. 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 6, i, atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta 
en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de la 
subvenció concedida no podrà ser superior a 3.500 € ni inferior a 500 €. 
Els imports màxims de subvenció per cada concepte són els que s’exposen a 
continuació: 
1. Gestió d’espais oberts 

1.1. Manteniment d’espais agrícoles en guaret. Import de la subvenció: 250€/ha 
1.2. Manteniment de prats. Import de la subvenció: 300€/ha 

2. Ramaderia 
2.1. Ramaderia extensiva. Import de la subvenció: En oví, cabrum i ases, 15€/UBM. 

En boví i equí, 10€/UBM. Les pastures al bosc tindran un complement de 
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100€/ha de bosc pasturat. En el cas de pasturar en punts estratègics de gestió 
(PEG) o franges de protecció d’incendis al voltant de nuclis, urbanitzacions i 
instal·lacions, l’import serà de 200€/ha.  

2.2. Instal·lació d’abeuradors al bosc. Import màxim de la subvenció: 500€. 
3. Elements semi-naturals 

3.1. Gestió de marges i talussos. Import de la subvenció: 1€/m lineal de marge o 
talús. 2€/m lineal de coberta vegetal entre fruiters o vinya. Suplement de 
0,25€/m per gestió mitjançant ramaderia. 

3.2. Plantació de tanques vives i línies arbrades. Import de la subvenció: 1€/m lineal 
3.3. Manteniment de murs de pedra seca i construccions de pedra. Import de la 

subvenció: 5€/ m lineal de mur fins a un màxim de 500€. 
3.4. Recuperació i manteniment de basses i sèquies. Import de la subvenció: 5€/m 

lineal de perímetre de bassa. 5€/m lineal de sèquies d’amplada inferior a 1 m i 
8€/m lineal per amplades superiors. 

4. Conservació del sòl 
4.1. Rotació de cultius. Import de la subvenció: 100€/ha i any 
4.2. Ús d’adobs orgànics locals. Transport d’adobs orgànics transportats en un radi 

de fins a 50 km. Import màxim de la subvenció: 200 €. 
4.3. Fertilitat del sòl. Ús d’adobs verds i barreges de cultius per la producció de 

farratges. Import de la subvenció: 100€/ha 
5. Producció 

5.1. Manteniment de la producció ecològica.  
Import de la subvenció:  
- Adob verd ecològic: 75€/ha 
- Hortalissa ecològica: 600€/ha 
- Herbaci extensiu de secà: 250€/ha 
- Herbaci i farratge extensiu de regadiu: 350 €/ha 
- Olivera i vinya: 300€/ha 
- Fructicultura: 900€/ha 
- Fruits secs de secà: 230€/ha 
- Fruits secs de regadiu: 320€/ha 

5.2. Conversió a producció ecològica. Import de la subvenció (imports aplicables el 
primer any):  
- Adob verd ecològic: 175€/ha 
- Hortalissa ecològica: 800€/ha 
- Herbaci extensiu de secà:350€/ha 
- Herbaci i farratge extensiu de regadiu: 450 €/ha 
- Olivera i vinya: 500€/ha 
- Fructicultura: 1.100€/ha 
- Fruits secs de secà: 430€/ha 
- Fruits secs de regadiu: 420€/ha 

5.3. Control biològic de plagues de conreus. Import de la subvenció: 100€/ha en 
cultius llenyosos i 400€/ha en hortes 

Per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possible, segons la 
disponibilitat pressupostària, es pot reduir el nombre de conceptes subvencionats per 
sol·licitant sobre la base dels criteris de valoració establerts en aquestes bases. Un 
cop fet això, si l’import total sol·licitat encara supera el crèdit disponible, els imports 
atorgats es poden reduir proporcionalment respecte als imports sol·licitats o màxims 
atorgables per tal de poder atendre un major nombre de sol·licituds. La Diputació de 
Girona pot atorgar un import menor del que s’ha sol·licitat o del màxim atorgable, 
segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el pressupost 
disponible entre accions que gaudeixin de la mateixa puntuació. Si el repartiment del 
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pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació representa una 
disminució de l’import per atorgar que doni com a resultat menys del 50 % del màxim 
atorgable o demanat, segons sigui el cas, es poden no atendre les accions que es 
considerin tècnicament menys rellevants en analitzar la conveniència i urgència de les 
propostes, en funció del grau de protecció i estat de conservació de les espècies o 
hàbitats beneficiats per les accions. 
6. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració per determinar l’import de la subvenció s’apliquen en funció de 
les actuacions que assumeixi cada activitat. Aquestes actuacions afavoreixen la 
provisió de serveis ecosistèmics relacionats amb la conservació del paisatge, del 
mosaic agroforestal i la biodiversitat, la protecció del sòl i el foment de bones 
pràctiques agràries. 
Les actuacions contingudes a cadascuna de les sol·licituds es quantificaran en funció 
dels imports següents sempre que es compleixin els requisits establerts: 
Categoria Criteri Puntuació 
Manteniment 
d’espais agrícoles 
en guaret 

Espai sense sobrepastura 
Espai sense compactació per maquinària pesada 
Superfície superior a 1 ha 

1 punt 
1 punt 
1 punt 

Manteniment de 
prats 

Els prats són llistonars o teròfits calcícoles 
Superfície superior a 1 ha 
Ús d’ovelles i/o cabres per la gestió de la 
vegetació arbustiva 

2 punts 
1 punt 
 
1 punt 

Ramaderia 
extensiva 

Càrrega ramadera baixa (<0,2UBM/ha) 
Races autòctones per al manteniment de 
pastures 
Superfície arbrada >20% 

1 punt 
1 punt 
1 punt 

Instal·lació 
d’abeuradors al 
bosc 

Abeuradors mòbils homologats 1 punt 

Gestió de marges i 
talussos 

Amplada superior a 2,5 m 
Ús de ramaderia per la gestió de marges i 
talussos 

2 punts 
1 punt 

Plantació de 
tanques vives i línies 
arbrades 

Tanques vives per separar 2 ha de conreu o més 
Plantació de les espècies relacionades a l’annex 

1 punt 
1 punt 

Manteniment de 
murs de pedra seca 
i construccions de 
pedra 

Manteniment de murs de més de 15 m 
Manteniment de murs de menys de 15 m 
 

2 punts 
1 punt 
 

Recuperació i 
manteniment de 
basses i sèquies 

Forma irregular 
Substrat de diversos materials 
Amb diversitat de vegetació aquàtica 

1 punt 
1 punt 
1 punt 

Rotació de cultius Més de 3 fulles 1 punt 
Ús d’adobs orgànics 
locals 

Adobs procedents de municipis que tinguin part 
del seu terme municipal dins l’Espai d’Interès 
Natural del Massís de les Gavarres 

1 punt 

Fertilitat del sòl Ús de les espècies recomanades a l’apartat 3 1 punt 
Producció ecològica Combinació de la producció ecològica amb la 

gestió de marges i talussos 
1 punt 

Control biològic de 
plagues a conreus 

Ús de trampes de confusió sexual 1 punt 
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Rellevància de 
l’espai 

Les actuacions amb afectacions positives que es 
desenvolupen a l’interior de l’Espai d’Interès 
Natural de les Gavarres 
Actuacions en hàbitats d’interès comunitari 

2 punts 
 

 

1 punt 
Estructuració Actuacions destinades a trencar la continuïtat 

forestal en favor del mosaic agroforestal 
2 punts 

Estructuració Actuacions destinades a generar i millorar la 
zona de transició entre els espais forestals i els 
espais agrícoles (ecotons) 

2 punts 

Igualtat de gènere Activitats que tenen a una dona com a titular 1 punt 
Activitats que tenen una dona contractada 0,5 punts 

7. Procediment de presentació de les sol·licituds  
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria. En cas que es 
presenti més d’una sol·licitud per convocatòria, es tindrà en compte la darrera entrada 
dins del termini i es consideraran desistides les anteriors. 
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el 
termini que s’estableixi en la convocatòria.  
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s'especifiquen a la Seu electrònica. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent:  
Quan el sol·licitant és una persona física propietària de la finca o titular de l’explotació 
agrícola i/o ramadera: 

- DNI i/o NIF de la persona sol·licitant 
- En cas que la persona física sigui propietària de la finca, s’ha d’aportar la nota 

simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura. 
- La DUN o algun altre document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola 

i/o ramadera a la finca, si escau. 
- Còpia de la documentació corresponent a la darrera declaració de renda 

efectuada o altra documentació adient per tal de comprovar el compliment del 
requisit descrit en el punt 4.1.  

- Fitxa normalitzada de les actuacions a dur a terme acompanyada d’un 
pressupost desglossat en què es detallin els conceptes que integren la 
intervenció, així com els costos per concepte i el cost total de l’actuació amb la 
indicació de l’IVA aplicable.  

- Declaració de complir les bones pràctiques agràries i els requisits legals de 
gestió. 

- Plànol o croquis corresponent a les parcel·les o zones on es realitzarà la 
intervenció, incloent els marges i la superfície total. 

- Dades bancàries de la persona destinatària en un imprès normalitzat, si no s’ha 
aportat anteriorment.  

- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les 
quals es demana la subvenció. 

- El pla de gestió de dejeccions ramaderes, si escau.  
- Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre. 
- Declaració responsable de no trobar-se en un dels supòsits d’exclusió de la 

condició de beneficiari previstos en la normativa de subvencions. Aquesta 

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/651/s-1/seu-electronica
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declaració s’inclou en el model de sol·licitud normalitzat. 
- Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat. Els sol·licitants poden 
autoritzar la diputació de Girona a comprovar el compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social. 

Quan el sol·licitant és una persona jurídica, a més de la documentació dels apartats 
anteriors, cal presentar: 

- Fotocòpia de l’escriptura o dels estatuts. 
- DNI del/ de la representant legal. 
- Poders de representació. 
- Declaració responsable de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit 

màxim de 200.000€ durant un període de tres anys.  
- Certificat de retencions de l'empresa, el resum d'IVA i l'impost de societats. 

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

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

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe 
en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la 
causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
Presidència: La presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat 
Vicepresidència: El diputat de Medi Ambient 



 

 

 

 

 

72 

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

 

Vocals:  
– El cap del Servei de Medi Ambient o la persona en qui delegui 
– Dues persones tècniques del Servei de Medi Ambient 
– La gerència del consorci de les Gavarres 
La secretaria de la Comissió Avaluadora l’exercirà la secretària de la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar una persona representant 
a la Comissió Avaluadora, la qual hi serà amb veu i sense vot. 
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la 
presidència o la vicepresidència, que presidiria la comissió en cas absència de la 
presidència, i de dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions.  
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no 
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a 
la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun dels 
beneficiaris renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent podrà acordar concedir la 
subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, 
sempre que amb la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una 
de les sol·licituds denegades. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció 
a la persona interessada per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini 
improrrogable de 15 dies. Una vegada la persona interessada hagi acceptat la 
proposta, l’òrgan administratiu dictarà l’acte de concessió i el notificarà.  
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini 
màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les 
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, 
els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
En cas d’ampliació del crèdit de la convocatòria, la Junta de Govern podrà resoldre 
concedir les sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera per ordre de puntuació fins 
a esgotar el nou crèdit aprovat. 
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes la persona 
beneficiària no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
11. Justificació 

11.1 Documentació i forma de justificar 
Les persones beneficiàries han de presentar la justificació per via electrònica o 
telemàtica mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament 
emplenat i signat, que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al 
qual han d’adjuntar la documentació següent: 

- Fitxa justificativa segons el model establert per la Diputació de Girona de les 
actuacions que s’han dut a terme i els costos desglossats.  

- En cas de conversió a producció ecològica, documentació de sol·licitud 
d’inscripció presentada a l’organisme corresponent.  

Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen a la Seu electrònica. 

http://www.ddgi.cat/
https://seu.ddgi.cat/web/nivell/651/s-1/seu-electronica
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La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, 
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o 
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus 
ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans 
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als 
creditors corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. La presentació del 
compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar comportarà la renúncia 
del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa no justificada. En ambdós 
casos es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que efectivament hagi 
estat justificat correctament. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 13, superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 

11.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà determinat a la convocatòria 
corresponent. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
Els beneficiaris podran sol·licitar una pròrroga del termini per executar i justificar les 
accions, fins a un mes abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim igual a la 
meitat del que tingui establert. La pròrroga només podrà ser atorgada per causa 
justificada aliena al beneficiari. 

11.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci 
es revocarà la subvenció. 
12. Pagament  
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el 
compte justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.  
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14. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
15. Reformulació de sol·licitud  
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al 
que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar la persona 
beneficiària a reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la 
subvenció atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte, 
les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts 
respecte de les sol·licituds. 
16. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni 
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.  
La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona i, en tot cas: 

 Si la persona beneficiària no justifica correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableix l’acord de resolució. 

 Si la persona beneficiària presenta un compte justificatiu per un import inferior 
al que s’ha de justificar. 

En tots dos casos es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president és l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre 
els recursos que s’interposin. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest 
cas, la persona beneficiària tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar 
l’interès de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

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

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

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

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

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

22. Altres obligacions de les persones beneficiàries 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 

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

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

d) Mantenir l'activitat durant un termini mínim d'un any des de la data de presentació 
de la sol·licitud. En cas d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de bens 
inventariables, s'ha de destinar el be al fi concret pel qual se li ha concedit la 
subvenció durant un període de dos anys. En cas contrari, se'ls podrà exigir la 
devolució total o parcial de la subvenció abonada, més els interessos de demora, 
sens perjudici de la sanció que pugui correspondre per alteració de la finalitat per 
a la qual se'ls hagi concedit la subvenció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
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e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que 
els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en 
l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

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

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

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

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

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

Varietat tradicional local  Nom comú  

Arbusts  Aranyoner (Prunus spinosa)  

Rosers silvestres, gavarreres (Rosa spp.)  

Sanguinyol (Cornus sanguinea)  

Arbres  Arç blanc (Crataegus monogyna)  

Freixes (Fraxinus spp)  
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Om (Ulmus minor)  

Albercoquers  Canino  

Galta roja  

Moniqui  

Paviot  

Roig de Rossignol  

Ametller  Marcona  

Caqui  Roig brillant  

Cirerers  Aiguardent  

Blanca c.j.  

Burlat c.j.  

Cor de colom  

Del Gra  

Sant Isidre  

Sant Pere  

Selrana  

Codonyer  Del país  

Geant de varca  

Figuera  Coll de dama blanca  

Coll de dama grisa  

Coll de dama negre  

Figuera Joan Sais  

D'alacant  

Groga  

Napolitana  

Verdale  

Magraner  Fosc de Sebastà  

Magraner Jordi Pí  

Molar de elche  

Vinós  

Nesprer  Del País  

Perera  7 en boca/Pericona/Sarmenya  

Beurré giffard  

Beurré hardi  

Blanquilla  

Castells - (Sant Joan)  

Conference   

Coure  
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Cuixa de dama (C.J.)  

Decana del Comizio - Pera de Puigcerdá  

Decana d'Hivern  

Duquessa de Bererd  

Ercolini  

Hivern  

Llimonera  

Moscatella   

Passa Crassana  

Pell de Galàpet  

Pera d'hivern de Mieres  

Perer de rectoria   

Pericot  

Primarenca de Trevoux  

Sant Jaume  

Sant Jaume de Ullastret  

Sant Joan   

Sarmenya  

William  

Xata  

Pomera  Aiguardent  

Astrakan vermella  

Bella de Boskoop  

Bellesa de Roma  

Blanca d'Espanya  

Calvilla blanca d'Hivern  

Camosa  

Carabille  

Cor glaçat  

Cua llarga    

Cua llarga vermella  

Del Ciri groc  

Del Ciri vermell  

Duquessa d'Angouleme  

Eugènia  

Fenoulette grisa  

Gravenstein  

Gravenstein vermella  
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Manyaga (C.J.)  

Morro de llebre  

Morro de vedell  

Palau del bisbe  

Pic de pedrís c.j.  

Poma de relleno  

Pota de llop  

Reina de reinetes  

Reineta blanca  

Reineta d'Anglaterra  

Reineta daurada (C.J.)  

Reineta de Bauman  

Reineta de Canada  

Reineta de Xanpanya  

Reineta Gris Antiga  

Reineta grisa de Saintogne  

Reineta terrera  

Rosa de Berna  

Sant Jaume  

Sant Joan  

Sant Miquel  

Sucre  

Ull de nespre  

Verd donzella  

Presseguer  Gabatx Tou  

Gavatx  

Melicotó groc  

Mollar vermell  

Préssec vermell  

Sang de llebre  

Vinya  

Pruners  Anna Späth  

Colló de frare  

Falsa Claudia C.J.  

Frare negre  

Mirabella de Nancy  

Mirabolà (Mata)  

Pruna d'Agen  
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Pruna de Mieres  

Regina Claudia trasparente o diafana  

Reina Clàudia d'Althan  

Reina Claudia dorada  

Reina Claudia tardana  

Reina Clàudia verda  

Reina Clàudia violeta  

Sant Joan   

Sant Joan (C.J)  

Sant Miquel  

Server  Del País  

Vinya  Carinyena o Samsó  

Lledoner blanc   

Lledoner negre  

Lledoner pelut  

Lledoner roig  

De fiança  

Moscatell  

Moscatell italià  

Moscatell gros de Cruïlles  

Moscatell d'hamburg  

“ 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el 
que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i 
perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem a l'aprovació inicial de les bases 
específiques, ja de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, de les subvencions per al 
desenvolupament de bones pràctiques agràries al massís de les Gavarres. Té la 
paraula i s'estrena el diputat senyor Amat. 
El diputat senyor Lluís Amat, pren la paraula i manifesta: Gràcies, president. Bé, 
aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per 
finançar, pel finançament de les subvencions, per establir els contractes agraris a 
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l'entorn del massís de les Gavarres. Què són els contactes agraris? Són uns 
instruments que tenen la voluntat de donar suport a pràctiques agràries que 
afavoreixin la biodiversitat i les seves funcions ecològiques i per afavorir d'aquesta 
manera la provisió de serveis ecosistèmics. Es tracta d'una iniciativa pilot a les 
Gavarres, s'ha agafat el model que funciona a Menorca que s'està provant també a 
Collserola i la idea és donar suport al sector agrari per promoure precisament la 
consecució d’elements que milloren la biodiversitat de flora i fauna, sobretot de 
pol·linitzadors en l'espai agrari, i per donar suport a la ramaderia extensiva i a la 
conservació dels prats i espais oberts en zones forestals. Les bases les hem definit a 
partir d'una anàlisi del sector agrari a les Gavarres i el seu entorn, en la qual 
evidentment ha col·laborat el Consorci de les Gavarres. Els destinataris són els titulars 
d'explotacions agrícoles o ramaderes de ramaderia extensiva. L'import màxim de 
subvenció és de 3.500 euros i el percentatge màxim de la subvenció és del 35 % de la 
despesa elegible. Els conceptes subvencionables són per fer bones pràctiques, com 
ara manteniment de prats, deixar terrenys en guaret, ramaderia extensiva en punts 
estratègics de gestió forestal per prevenció d'incendis, malauradament d’actualitat, 
bona gestió de marges i talussos, plantacions de tanques vives, manteniment de murs 
de pedra seca, recuperació de basses, rotació de cultius, ús d'adobs orgànics, 
producció ecològica o la lluita biològica contra plagues. Per tant, per cada tipologia 
d'acció s'ha establert uns imports unitaris que serviran per calcular la subvenció amb 
aquest topall que hem comentat abans, de 3.500 euros per beneficiari.  
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna paraula?  
La senyora Pèlach, respon: Sí, nosaltres president.  
El senyor President, diu: Endavant, senyora Pèlach. 
La diputada senyora Laia Pèlach, diu: Sí, en aquest cas, per felicitar al nou diputat per 
aquesta estrena, perquè realment creiem que aquests tipus de subvencions poden ser 
una bona eina per promoure bones pràctiques de les Gavarres i, per tant, ajudar 
aquells petits i petites productores que aposten per una agricultura respectuosa amb 
l'entorn i amb el medi ambient. En aquest espai on és molt oportú fer-ho i, per tant, 
esperem que, com deia és una mica com una prova pilot, i que esperem que sigui un 
èxit i ens serveixi per poder anar fent créixer aquesta aposta a les Gavarres. Moltes 
gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies.  
El senyor President, diu: Senyor Fernández, endavant. 
El diputat senyor Juli Fernández, pren la paraula i diu: Sí, també per anunciar el nostre 
vot favorable. Com ha dit el diputat, tot i que és una prova pilot pensem que és una 
bona iniciativa. Una iniciativa, doncs, amb una certa dosi d'imaginació. Jo crec que va 
en la bona línia per intentar actuar amb aquest tipus de segments i crec que el tema de 
les Gavarres és un tema que ens ha de preocupar a tots. Per tant, nosaltres com a 
grup estem d'acord i intentar veure si podem, una vegada feta aquesta prova pilot, 
podem ampliar-lo en altres zones de la província. 
El senyor President, manifesta: Gràcies. Entenem doncs que s'aprova per unanimitat. 
 

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

assistents.  
 
20. Aprovació del conveni de cessió a la Diputació de Girona de la carretera del 

monestir de Sant Pere de Rodes al Port de la Selva - Xarxa Viària. 
2021/D030400/3502 

 
“La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en 



 

 

 

 

 

83 

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

 

el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A 
aquesta xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament 
general de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les 
vies que reuneixin les condicions funcionals de carretera. 
 
La carretera del monestir de Sant Pere de Rodes al Port de la Selva és titularitat dels 
Ajuntaments del Port de la Selva i de la Selva de Mar. Té una longitud total de 7.118 
metres, dels quals 5.027 són titularitat de l’Ajuntament del Port de la Selva i 2.091 de 
l’Ajuntament de la Selva de Mar. 
 
En el marc de l’acord d’intencions subscrit en data 15 de juliol de 2017 pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament del Port de la Selva, 
l’any 2019 la Diputació va executar les obres previstes en el projecte de Rehabilitació i 
millora de la carretera de Sant Pere de Rodes, les quals van finalitzar i es va fer l’acta 
de recepció en data 3 de setembre de 2019. 
 
Un cop executades les obres de condicionament esmentades, el Servei de Xarxa 
Viària de la Diputació de Girona ha constatat que la carretera de Sant Pere de Rodes 
al Port de la Selva reuneix tant les condicions funcionals com tècniques previstes en la 
legislació de carreteres i el PITC 2006-2026 per integrar aquesta via a la xarxa viària 
local titularitat de la Diputació de Girona. 
 
Els Ajuntaments del Port de la Selva i de la Selva de Mar coneixedors i conformes amb 
les circumstàncies exposades, manifesten la conveniència d'integrar aquesta carretera 
a la xarxa viària local de la Diputació, la qual cosa comportarà una millora substancial 
en l’explotació i conservació de la via, a més d’un nou règim jurídic per a aquesta.  
 
La cap del Servei de Xarxa Viària, en data 17 de juny de 2021, ha emès informe 
favorable sobre la cessió a la Diputació de Girona de la carretera del monestir de Sant 
Pere de Rodes al Port de la Selva. 
 
El cap de Patrimoni i Expropiacions i el secretari general han emès informe jurídic 
favorable sobre l’adquisició per part de la Diputació de la titularitat de la carretera de 
Sant Pere de Rodes al Port de la Selva. 
 
Per tot això, d’acord amb l’article 36 del Decret 336/88 pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona  i els Ajuntaments del Port de la Selva i de la Selva de Mar per a la cessió a la 
Diputació de Girona de la carretera del monestir de Sant Pere de Rodes al Port de la 
Selva: 
 
“I.  ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord del Ple de ........................ 
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Ajuntament del Port de la Selva, representat pel seu alcalde president, Josep M. 
Cervera i Pinart, assistit pel secretari, Carlos Cubillas González, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple de 10 de juny de 2021. 
Ajuntament de la Selva de Mar, representat pel seu alcalde president, Joan M. Roig i 
Crespo, assistit pel secretari, Ignasi Turu i Parcet, en virtut de les facultats conferides 
per acord del Ple de 12 de maig de 2021. 
II.  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1. Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
faculten a les administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en 
l'àmbit de les seves competències respectives i per a la consecució de finalitats 
d'interès comú.  
2. La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en 
el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A 
aquesta xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament 
general de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les 
vies que reuneixin les condicions funcionals de carretera. 
3. La carretera que motiva aquest conveni és la que uneix el monestir de Sant Pere de 
Rodes amb el Port de la Selva. Té una longitud total de 7.118 metres, dels quals 5.027 
són titularitat de l’Ajuntament del Port de la Selva i 2.091 de l’Ajuntament de la Selva 
de Mar, d’acord amb el plànol annex a aquest conveni. 
La descripció dels seus inicis i finals és la següent: 
Inici: final de l’actual GIP-6041, coordenades eix: X = 512942,38 Y = 4686392,07 
Final: coordenades eix: X = 515941,37 Y = 4686471,19 
La via té una amplada mitjana de 6,10 metres. Disposa de ferm asfàltic i d'un sistema 
de drenatge compost per cunetes al costat de la carena de muntanya; pel que fa a les 
obres de drenatge transversal, n’hi ha 24 amb llums de 0,60 metres, en la majoria dels 
casos. Pel que fa a passos salvacunetes, n’hi ha 5 en tota la carretera, amb tubs de 
diàmetre 0,40 m. La carretera té un mur de contenció fet amb pedra d’escullera i un de 
sosteniment fet amb formigó. Hi ha un accés no pavimentat al PK 4+054, marge dret. 
Hi ha 7 talussos que tenen una protecció amb malla de triple torsió. 
4. En el marc de l’acord d’intencions subscrit en data 15 de juliol de 2017 pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament del Port de la Selva, 
l’any 2019 la Diputació ha executat les obres previstes en el projecte de Rehabilitació i 
millora de la carretera de Sant Pere de Rodes, les quals van finalitzar i es va fer l’acta 
de recepció en data 3 de setembre de 2019. 
5. Un cop executades les obres de condicionament esmentades, el Servei de Xarxa 
Viària de la Diputació de Girona ha constatat que la carretera identificada en l’apartat 
tercer reuneix tant les condicions funcionals com tècniques previstes en la legislació de 
carreteres i el PITC 2006-2026 per integrar aquesta via a la xarxa viària local titularitat 
de la Diputació de Girona. 
6. Els Ajuntaments del Port de la Selva i de la Selva de Mar coneixedors i conformes 
amb les circumstàncies exposades, manifesten la conveniència d'integrar aquesta 
carretera a la xarxa viària local de la Diputació, la qual cosa comportarà una millora 
substancial en l’explotació i conservació de la via, a més d’un nou règim jurídic per a la 
mateixa.  
7. Ateses les circumstàncies exposades, totes les parts consideren necessari 
traspassar el vial municipal esmentat a la Diputació de Girona, per a la seva 
incorporació a la seva xarxa viària, i en virtut de tot això, de conformitat amb l’article 36 
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del Decret 336/88 pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, 
formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
Primer. L’Ajuntament del Port de la Selva i l’Ajuntament de la Selva de Mar cedeixen a 
la Diputació de Girona, per a la seva integració a la xarxa viària de la Diputació de 
Girona, la titularitat dels respectius trams de la carretera de Sant Pere de Rodes al 
Port de la Selva, descrita en l’expositiu tercer d’aquest conveni i que s’identifica 
gràficament en el plànol que s’acompanya annex a aquest conveni.   
Segon. La cessió efectuada pels Ajuntaments és gratuïta i lliure de càrregues. 
L'objecte de la cessió, a més del vol i el subsòl, el conforma la calçada i els seus 
elements funcionals, això és: ferm, senyalització vertical i horitzontal, elements 
d'abalisament, drenatge, etcètera, inclosos els talussos tant de terraplè com de 
desmunt que conformen el vial.  
Tercer. La Diputació de Girona accepta el traspàs de la carretera indicat en el pacte 
primer, el qual serà efectiu des de la darrera signatura d’aquest conveni. A aquest 
efecte, la Diputació de Girona, una vegada signat el conveni per totes les parts, ho 
posarà en coneixement d’ambdós Ajuntaments. 
Quart. A partir de la signatura d’aquest conveni, ambdós Ajuntaments inclouran en la 
primera modificació i/o revisió del planejament urbanístic municipal que promoguin, 
fins a la seva aprovació definitiva, la previsió del tram corresponent de la carretera que 
motiva aquest Conveni i la seva zona d'influència com a sistema viari general i sistema 
de protecció viari, respectivament, d'acord amb el que estableix la legislació de 
carreteres i la legislació urbanística de Catalunya. Les responsabilitats que es puguin 
derivar de la manca de compliment d’aquesta obligació recauran exclusivament en 
l’Ajuntament que incompleixi. 
Cinquè. Ambdós Ajuntaments manifesten que a la data de la signatura d’aquest 
conveni no els consta cap certificat d’aprofitament urbanístic vigent, ni atorgada cap 
llicència o autorització de cap tipus que es trobi pendent d’execució per a cap actuació, 
ja sigui d’iniciativa pública com privada, que afecti a la calçada i/o dins la franja dels 30 
metres a comptar des de l’aresta exterior de l’esplanació a cada banda de la carretera 
objecte de cessió.  
Sisè. Ambdós Ajuntaments manifesten que no els consta que sota la calçada ni en la 
franja de tres metres a comptar des de l’aresta exterior de l’esplanació de la carretera 
objecte de traspàs existeixi cap instal·lació o conducció soterrada. No obstant això, en 
el cas que en un futur, per obres o actuacions d’interès general per a la carretera 
objecte de cessió, calgués desplaçar possibles conduccions de serveis existents 
prèviament a la vigència d’aquest conveni, el cost d’aquesta actuació anirà a càrrec de 
l’Ajuntament corresponent.  
Setè. Les responsabilitats de tot tipus que es puguin derivar respecte la carretera 
objecte de traspàs fins a la data de la darrera signatura d’aquest conveni 
correspondran als Ajuntaments del Port de la Selva i de la Selva de Mar 
respectivament, excepte la responsabilitat derivada de les obres de condicionament 
executades a la via l’any 2019, que correspondran a l’empresa adjudicatària en els 
termes que disposa la legislació vigent.  
Vuitè. Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació amb el compliment 
d’aquest conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni.” 
 
SEGON. Acceptar la cessió gratuïta i lliure de càrregues dels Ajuntaments del Port de 
la Selva i de la Selva de Mar de la carretera del monestir de Sant Pere de Rodes al 
Port de la Selva per a la seva integració a la xarxa viària de la Diputació de Girona. 
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TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
Conveni i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament.  
 
QUART. Traslladar aquest acord als Ajuntaments del Port de la Selva i la Selva de Mar 
i a Intervenció i Patrimoni i Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu 
coneixement i efectes procedents. 
 
CINQUÈ. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt següent que és el 20è, de 
l'aprovació del conveni de cessió a la Diputació de Girona de la carretera del monestir 
de Sant Pere de Rodes al Port de la Selva. Té la paraula el diputat senyor Xargay. 
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i manifesta: Sí, gràcies 
president. Bé, aquesta carretera que passa pels municipis de Port de la Selva i Selva 
de Mar, que té una longitud d'uns set quilòmetres, 7.118 metres exactament i que en el 
seu moment es va fer un acord entre la mateixa Generalitat, la Diputació i els 
ajuntaments perquè formés part de la xarxa viària. Doncs el que es va acordar és que 
si hi hagués aquesta inversió per adaptar-la al Pla d'Infraestructures i Transports de 
Catalunya i, per tant una vegada aquesta carretera arranjada i adaptada a aquesta 
normativa, passarà a formar part de la xarxa viària de la Diputació de Girona. 
El senyor President, diu: Alguna qüestió? No? Doncs entenem que queda aprovat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 

assistents.  
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
El senyor President, manifesta que passaríem ja als temes de la Junta de Portaveus. 
Hi ha una moció dels grups Independents de la Selva i Tots per l'Empordà sol·licitant la 
modificació de la Llei de bombers estatal. Encara que no consti en la preacta i a la 
documentació, a la Junta de Portaveus, si no m'equivoco senyora Saladich, els dos 
grups del Govern van dir que se sumaven a aquesta iniciativa i per tant crec que això 
seria just que ho recollissim ara, no? D’acord? 
La portaveu del grup Indenpendents de la Selva, senyora Gisela Saladich, respon: 
Totalment d'acord. 
El senyor President, manifesta: D'acord. Senyor secretari si vol llegir les propostes 
d'acord i després passaria la paraula a la senyora Saladich. 
 
21. Moció dels grups Independents de la Selva i Tots per l'Empordà 

sol·licitant la modificació de la Llei de Bombers estatal. 
2021/A040100/6740 

 
El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut següent: 
 
“Els Bombers de la Generalitat existeixen des de 1982, i des l’any 1994 que tenim una 
llei de bombers i des de 1997 d’una llei de protecció civil. I la Carta Municipal de 
Barcelona també regula les competències en seguretat per als Bombers de Barcelona. 
 



 

 

 

 

 

87 

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

 

Així, aquestes lleis desenvolupen competències exclusives en prevenció d’incendis i 
protecció civil, on estableix un model propi, mixt (professional, voluntari, d’empresa i de 
l’Ajuntament de Barcelona), model ajustat a la nostra realitat. Model perfectible, sens 
dubte, però amb una llarga trajectòria cercant la seva millora i la seva optimització. 
 
L’any 1984 es va crear el Cos de Bombers Voluntaris i l’any 1986, el Cos de Bombers 
Funcionaris de la Generalitat. L’any 1994, la Llei 5/1994, de 4 de maig, organitzava el 
servei amb un col•lectiu de bombers format per funcionariat i per personal voluntari. 
Així doncs, el sistema de prevenció i d’extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya està estructurat així: 
 
a) Bombers de la Generalitat, funcionariat i voluntariat. 
b) Bombers de Barcelona, que continuen depenent de l’Ajuntament de Barcelona. 
c) Pompièrs deth Conselh Generau de l’Aran, d’acord amb l’article 72 de la Llei 1/2015, 
de 5 de febrer, del règim especial de l’Aran. El Conselh disposa de l’Empresa 
Pompièrs  Emergéncies, SL, d’Aran. 
 
Dins el Departament d’Interior –i, en concret, de la Direcció General de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i de Salvaments– hi ha diversos col•lectius que acompleixen 
tasques de suport als bombers: col•lectius mèdic, infermer i forestal, i col•lectius de 
persones tècniques de control i ràdio, operadores de vol, conductores, etc. 
 
També cal esmentar l’existència de bombers d’empresa, reconeguts en la Llei 5/1994, i 
regulats pel De-cret 374/1996, de 2 de desembre. L’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya expedeix l’habilitació per exercir aquesta funció. 
 
L’any 1986 el Decret 220/1986, de 17 de juliol, va convertir el servei de formació que hi 
havia a Bellaterra en Escola de Bombers. L’any 2007 l’Escola va quedar integrada dins 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb seu a Mollet del Vallès. 
 
A Catalunya, a nivell de distribució de personal i Parcs, tenim un model mixte, que tot i 
perfectible, presenta el següent desplegament: 
 
El nombre total de parcs de bombers a Catalunya és de 150. D’aquests, 74 són de 
bombers funcionaris i 76, de bombers voluntaris. 
 
La distribució per les 7 regions d’emergències és la següent: 
 
• Centre: 20 (10 personal funcionari i 10 personal voluntari) 
• Girona: 28 (19 personal funcionari i 9 personal voluntari) 
• Lleida: 34 (9 personal funcionari i 25 personal voluntari) 
• Metropolitana Nord: 22 (11 personal funcionari i 11 personal voluntari) 
• Metropolitana Sud: 19 (10 personal funcionari i 9 personal voluntari) 
• Tarragona: 15 (8 personal funcionari i 7 personal voluntari) 
• Terres de l’Ebre: 12 (7 personal funcionari i 5 personal voluntari) 
 
En total el 2019 hi havia 4.392 bombers a Catalunya, 2.260 funcionaris, 2.132 
voluntaris – 1.680 actius hores d’ara - , i 623 Bombers de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Hi ha també un Grup d’Actuacions Especials (GRAE) els 75 bombers que l’integren 
estan específicament formats en l’àmbit dels salvaments. 
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L'1 de març del 1999, es va  crear Els GRAF, Grup de Recolzament d'Actuacions 
Forestals, un grup d'espe-cialistes força semblants a les Brigadas de Refuerzo de 
Incendios Forestales (BRIF) creades el 1992 pel govern espanyol. La idea amb què es 
va començar a treballar era la d'estudiar el comportament dels incendis i predir-ne 
l'evolució per planificar una millor actuació 
 
Ara l’Estat, emparant-se amb l’excusa de millorar drets laborals, vol centralitzar tot el 
sistema d’extinció i salvaments de l’Estat espanyol. Així, trobem dos textos que, en cas 
de ser aprovats, suposaran una pèrdua d’autonomia per als territoris que, com 
Catalunya,  tenim un model propi de seguretat i emergències. Són el “Proyecto de 
acuerdo  de lconsejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal General 
deEmergencias (PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación de losServicios 
de prevención, extinción de incendios y salvamentos en el marco delsistema nacional 
de protección civil” I preocupa especialment que aquest debat es produeixi 
precisament ara, en mans del govern del PSOE i PODEMOS. La llei va  tirar endavant 
la tramitació el 13 d’octubre de 2020 amb el suport del grup proposant, Unidas 
Podemos, del PSOE i tots els partits de la dreta parlamentaria: populars, Vox i 
Ciutadans. Va rebre el rebuig de tots els partits nacionalistes. 
 
El 4 de febrer, El Congrés –amb els vots de PSOE, Unides Podem, PP, Vox i Cs– va 
tombar una esmena a la totalitat de JxCat que deixava sense efecte a Catalunya la llei 
que estableix un marc comú per als cossos de bombers de tot l’Estat espanyol. 
L’esmena de JxCat es va tombar amb 313 vots en contra, 35 a favor - suport d'ERC, la 
CUP, el PNB i EH Bildu-  i una abstenció.  
 
Això deixa expedit el camí a l’aprovació de la Llei en uns mesos. Si s’aprovés sense 
modificacions o tal com està actualment, representa un greu perill pel model català i de 
l’Ajuntament de Barcelona, de prevenció i extinció d’incendis i protecció civil.  
Atesa la preocupació que aquesta llei pugui afectar i fer desaparèixer els bombers 
forestals o la tasca dins del Cos dels bombers voluntaris. Una a figura, la dels 
voluntaris, un model que es consolida i creix a Europa, amb exemples com Alemanya i 
França.  
 
Atès que l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat la competència executiva en 
matèria de salva-ment marítim i en matèria de seguretat nuclear, i encara avui en dia 
no s’han traspassat, tal com es devia fer el 2006, amb l’aprovació de l’Estatut 
Atès que aquesta Ley de bomberos” pretén regular aspectes de comunicació, formació 
i direcció, quan per exemple ja existeix una escola de bombers que es va integrar a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’any 2007, i posaria en perill aquesta 
prestigiosa Institució. 
 
Atès que els bombers són recursos operatius integrats en els plans d’emergències de 
Catalunya que treballen coordinadament amb altres cossos i amb la coordinació de 
protecció civil i la direcció de la conselleria d’Interior i aquests canvis podrien 
qüestionar els seu bon funcionament i treball coordinat. A més, per la societat catalana, 
l’atenció a l’emergència quotidiana és una política rellevant, i per això es basa en 3 
potes (Mossos d’Esquadra i policies locals, Bombers Generalitat i Barcelona, i SEM), 
més una de coordinadora (protecció civil). Tocar-ne una és un risc d’afectar tot el 
sistema. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats, el grup d’Independents de la Selva, Tots 
per l’Empordà, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya proposen al 
Ple l’adopció de l’ACORD següent:  
 
Primer. Mostrar el rebuig a l’aprovació d’aquesta llei de bombers estatal tal i com esta 
redactada actualment perquè suposa una clara invasió de competències i posa en 
greu risc el nostre sistema de Bombers i protecció Civil. 
 
Segon. Demanar al govern espanyol la retirada i/o modificació de les iniciatives 
“Proyecto de acuerdo del consejo de ministros por el que se aprueba el Plan 
estatalGeneral de Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición de Ley decoordinación de 
los Servicios de prevención, extinción de incendios ysalvamentos en el marco del 
sistema nacional de protección civil”, en la línia de reconèixer la normativa catalana 
específica i consolidant la seva especificitat i competències: preservació bombers 
voluntaris, bombers Ajuntament de Barcelona i Escola de Bombers de Catalunya, entra 
d’altres.  
 
Tercer. Exigir al govern espanyol i al Congrés de Diputats el respecte a l’autonomia i 
competències territorials per desenvolupar el seu propi model d’emergències. 
 
Quart. Demanar a tots els diputats i diputades catalans de tots els grups que votin en 
contra dels textos en totes les fases del debat parlamentari. 
 
Cinquè. Mostrar l’agraïment i suport als bombers professionals i voluntaris i les 
persones que treballen en el sector de les emergències per la feina que realitzen, 
sovint amb condicions extremes. 
 
Traslladar aquests acords a tots grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al 
Govern Espanyol, a la conselleria d’Interior i a les associacions de professionals de 
bombers i a Bombers per la República.” 
 
El senyor President, dona la paraula a la senyora Gisela Saladich. 
La portaveu del grup IdS, senyora Saladich, manifesta: Moltes gràcies, president. Bon 
dia a tots i totes. Nosaltres voldríem només fer quatre pinzellades sobre tot el text de la 
Llei, que és molt llarga, però que té algunes coses que ens agradaria resaltar. Aquesta 
llei, ja ho sabem, que les redacten des de Madrid i fa un relat del desastre en 
l'organització dels cossos de bombers a Espanya. El seu problema no és el nostre. 
Tenim una Llei de l'any 94 i tenim bombers funcionaris, bombers voluntaris, bombers 
d'empresam personal laboral de suport i sobretot experiència. La Llei diu que Protecció 
Civil és competència exclusiva de l'Estat. No s’han llegit l'Estatut. L'article 132 diu que 
tenim competència exclusiva. Per tant ens envaeixen les competències. Diu la Llei que 
els bombers són un servei públic dins l'administració local que l'administració 
autonòmica podrà coordinar. Això equival a dissoldre Bombers de la Generalitat. 
També diu la Llei que els bombers han de ser funcionaris. Adéu als bombers voluntaris. 
Adéu als bombers d'empresa. Però la llei acaba desmentint-se ella mateixa i deixa 
voluntaris i bombers d'empresa en un buit legal, com veureu al final. No preveu que 
una comunitat autònoma hagi desenvolupat un cos propi com és el cas català. La 
prestació del servei ha de ser gratuït. Sona bé però alguns serveis preventius 
planificats a Catalunya avui s'estan cobrant. Per exemple en algunes curses esportives 
o en filmacions [...]. L'Estat coordinarà i homogeneïtzarà tots els bombers. L'Estat es 
queda bombers d’aeroports i ports. És igual si els aeroports són de la Generalitat, és 
igual si els ports són de la Generalitat. En el cas dels bombers del Port de Barcelona el 
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dany és brutal. Fa molts anys que un conveni Port-Ajuntament permet crear sinergies, 
ambdós hi guanyen. Amb aquesta llei serà paper mullat. Els Bombers de Barcelona 
perdran finançament, competències, futur. La Llei emmarca l'ofici de bombers en les 
qualificacions professionals a Catalunya ja fa anys que l'Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya fa la formació de bombers fins als cicles de grau mig i de grau superior, 
com una formació professional, tal com marca Europa. Tenen al cap un model diferent, 
no el nostre. La prestació de serveis només es farà amb funcionaris. A Catalunya hi ha 
laborals, operadors de sales de control, operadors de vol, [...], prevenció forestal, 
auxiliars forestals a l'estiu i més. A més, personal d'empreses externes com pilots 
d’helicòpters i avions. Per tant, no és viable totes aquestes coses que ens diu. I què 
passa amb els voluntaris que avui donen el servei en zones de baixa freqüència 
d'emergència? Caldrà transformar els 74 parts de voluntaris en funcionaris? 
Funcionaris que no tindran quasi feina, però té algun sentit tot això? A l'article 10 diu: 
«Coordinació. L'Estat decidirà tot el material, camions, formació, organització». És tot 
brutal. Creen una direcció general i una comissió per dissoldre les comunitats 
autònomes. La Direcció General Espanyola, què farà? Per exemple, establir un 
informe i establir un sistema de comunicacions per a tots els bombers d'Espanya? 
Quan a Catalunya tenim la xarxa Rescat, on s'integren els Bombers de Catalunya, els 
Mossos, les policies locals, els agents rurals, etcètera. Obligaran a integrar la 
informació de les emergències per tal de centralitzar-la sota l'argument de la 
coordinació? Però no argumenten ni transparència, ni el dret del ciutadà a tenir 
informació sobre la seva seguretat. L'article 20 esborra les competències de l'Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya i en concret de l'Escola de Bombers. A Espanya 
dissenyaran els cursos i criteris per accedir a [...]. L'organització territorial, tipus de 
parts i com han de ser aquestes parts. Es desenvoluparà per reglament que farà la 
Direcció General de bomberos des de Madrid. El nombre de bombers per part i on 
s'han d'emplaçar ho decidirà l'Estat. Us imagineu que des de Madrid decideixin on 
posar els caps o les escoles? Pel que fa a la segona activitat ho regula amb un detall 
inaudit per una llei, deixa a zero marge de maniobra, ni els horaris. A Catalunya 
passem de poder-hi decidir, a decidir zero, com una gestoria. Disposició Addicional 
Primera, [...]. Els bombers voluntaris, es diran voluntarios contra incendios i els 
bombers d’empresa servicios contra incendios. Sembla que tot canvia per no canviar 
res, però col·loca els bombers voluntaris i empresa en llimbs legals, pitjors que els 
actuals que ja són [...]. La Disposició Addicional Sisena es menja les competències de 
funció pública a Barcelona, l'Ajuntament i el Govern, ja que faran un Estatut Bàsic de 
bomber. I desapareixerà la capacitat de regular horaris i condicions. A Catalunya els 
serveis de bombers seran gestories. Moltes gràcies.  
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Saladich. Faríem una ronda si la 
senyora Pèlach vol intervenir. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i diu: Sí, moltes gràcies. 
En primer lloc per agrair el detall de les explicacions de la senyora Saladich. Si dic que 
compartim [...] positiu i compartim les propostes d'acord. Hem tingut converses amb 
Bombers de la nostra demarcació i comparteixen aquesta preocupació per les 
conseqüències, encara molt incertes, que pot tenir aquesta nova normativa i per tant 
em sembla bé que des del territori de comarques gironines fem arribar aquest rebuig i 
preocupació a l'Estat. Alhora sí que nosaltres volíem aprofitar que parlem de bombers 
per, d'una banda, agrair-los a ells i a tots els cossos de protecció per la feina realitzada 
especialment en el darrer cap de setmana, per protegir un dels entorns més privilegiats 
que tenim a les nostres comarques. I fer una crida també a la precaució perquè hem 
vist que en els darrers incendis precisament han sigut actuacions humanes les que 
han generat aquest incendi. Per tant, fer una crida a la precaució en aquest sentit. I 
també, per altra banda, recordar que des de fa temps també els bombers reivindiquen 
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a la Generalitat un augment d'efectius i millores en les instal·lacions que tenim encara 
diversos parcs infradotats. I aquest és el cas, per exemple, de Girona i això també els 
dificulta actualment ja doncs la seva feina alhora que genera un risc pel territori com 
els mateixos bombers. Per tant, també fem una mica de veu de les seves peticions, en 
aquest sentit creiem que és un element més a tenir en compte també més enllà 
d'aquesta preocupació evident i que compartim en relació a aquesta nova normativa 
estatal. Moltes gràcies, votarem a favor. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Pel grup socialista el senyor 
Casellas. 
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i diu: Sí, president. 
Nosaltres no hi votarem a favor. Hem de dir doncs que, primer de tot òbviament agrair 
als bombers i als voluntaris tota la feina que s'ha fet cal aquest cap de setmana no 
només a la costa de Llançà, Port de la Selva, sinó també hi ha hagut alguns altres 
petits incendis a l'Alt Empordà, que han sigut petits per la seva intervenció. En tot cas 
nosaltres ho veiem molt diferent senyora Saladich. Entenem i hem intentat 
informar-nos [...] evidentment no. Segons ha exposat aquest projecte de Llei però en 
tot cas pensem que això no ha d’implicar de cap manera una invasió de competències. 
És ben evident que si es produís aquesta darrera invasió de competències doncs ja hi 
ha els recursos pertinents perquè això no passi, però entenem si ens diu que no, que 
això no va de treure competències a ningú, sinó que va de poder coordinar i poder 
coordinar millor especialment els mecanismes que tenen a veure amb la intervenció 
més enllà de les divisions administratives de les diferents comunitats autònomes. 
Nosaltres ens pensem, la veritat és que quan l'he sentida pràcticament plantejant que 
l'Estat volia dissoldre els Bombers de la Generalitat, m’ha semblat una mica excessiu 
al menys, però que a nosaltres se'ns ha informat perquè després finalment ens diuen 
no tot canvia perquè no canvia res és realment contradictori amb la primera informació. 
En tot cas, nosaltres votarem en contra de la moció i el que hem de fer és dues coses. 
Si realment hi ha coses que no estan bé òbviament ens comprometem a poder parlar 
amb els nostres diputats a veure què és el que passa, però també hi ha més qüestions 
interessants. Seria doncs que el Govern de la Generalitat cobrís les places estructurals 
que manquen avui en el cos de bombers i que determinen la realització de tot un 
excés d'hores extres que penso que també hauríem de cobrir. Per totes aquestes 
raons, nosaltres no votarem a favor de la seva moció. Gràcies president i gràcies 
senyora diputada.  
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Casellas. El senyor Piñeira, 
portaveu del Govern. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes 
gràcies, senyor president. No m'extendré gaire amb l'explicació per dos motius 
bàsicament, primer perquè penso que la senyora Saladich com a proponent l'ha 
explicada molt bé. I segona perquè l'únic grup que ha anunciat que votarà en contra, el 
senyor Casellas tampoc ha donat cap argument. I, per tant, com que no s'ha aportat 
res en el debat sinó més enllà de, evidentment, dir que no s’hi votaria a favor, cosa que 
respecto i que evidentment des del Govern respectem tampoc hi ha massa més a 
discutir. Simplement i per insistir-hi una mica. Hi ha dues qüestions centrals aquí. La 
primera és una invasió competencial que pensem que és flagrant i això ja és una praxi 
habitual. De vegades s'utilitzen eufemismes, a vegades es parla de lleis de bases, a 
vegades es parla de coordinació, però en el fons el fil inspirador sempre és el mateix. 
Hi ha un altre, tant o més important, que és de model d'organització i de servei. Tenim 
un model pensat de fa temps i que funciona i es presta un bon servei i per això els 
Bombers són una de les institucions penso més valorada i més reconeguda del nostre 
país. Per això també des de l'equip de govern avui volem posar en valor tota la seva 
feina, el nostre reconeixement per la seva tasca i especialment perquè la que s'ha 
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desenvolupat en els darrers dies en unes circumstàncies adverses i difícils per a la 
nostra demarcació i per a uns municipis especialment en concret a la zona del Cap de 
Creus. Nosaltres com a govern considerem que sí que s'ha de retirar el Pla estatal 
general d'emergències i la proposició de llei se'n diu de coordinació dels Serveis de 
Prevenció Extinció d'Incendis i Salvaments en el marc del Sistema Nacional de 
Protecció Civil. En el fons és una centralització de tot el sistema d'extinció d'incendis i 
salvaments. Per tant, davant d'això el que reivindiquem és autonomia, model propi i 
respecte a les competències de la Generalitat. Es qüestiona el nostre model de 
seguretat i d'emergències. Nosaltres aquí tenim un model integrat d'emergències que 
inclou Mossos, policies locals, Bombers de la Generalitat, els Bombers de Barcelona 
que com sabeu els Bombers de l'Ajuntament van a banda, el SEM Servei 
d'Emergències Mèdiques, Protecció Civil, etcètera, i per tant és un model que fa molt 
temps que funciona i que està [...]. El model dels bombers voluntaris, nosaltres som un 
país de voluntariat i els bombers voluntaris especialment en molts territoris i qui els 
parla és coneixedor perquè per exemple Puigcerdà que és capital de comarca 
funcionem i funcionem bé amb bombers voluntaris. Nosaltres també els volem 
reivindicar perquè són una part molt important del model del nostre país, com també 
altres tipologies de bombers que hi ha, com els bombers d'empreses. Els grups que 
conformem el Govern, els nostres partits polítics al Congrés, s'han oposat precisament 
a aquesta Llei per tots els arguments que dèiem. Pensem que no aporta res de positiu 
i per tant en aquest sentit no és una qüestió d’intentar incidir en algun aspecte concret, 
sinó que és una esmena a la totalitat de la Llei ,i per això, nosaltres en aquest sentit 
estem d'acord que com a Diputació ens posicionem en un tema que és important i ho 
fem per defensar el nostre model per defensar un model que funciona i a la vegada 
com deia tot reconeixent la tasca que estan fent els bombers i la que hem fet aquests 
dies intentem que aquest model es preservi i en aquest sentit nosaltres com ja vam 
anunciar a la junta de portaveus, ens vam sumar a ser proponents d'aquesta moció i 
per tant nosaltres votarem favorablement. Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyora Saladich? 
La portaveu del grup IdS, senyora Saladich, manifesta: Moltes gràcies, president. Bé jo 
agrair a la senyora Pèlach la seva intervenció i estic completament d'acord amb 
l'agraïment que fa exprès a tots els que han intervingut, sobretot els que intervenen 
sempre. En aquests incendis que se'ns declaren contínuament nosaltres aquí entre 
Lloret i Tossa també n'hem tingut un no fa tant. A la Junta de Portaveus, l'alcalde de 
Lloret estava en plena en plena activitat. Per què no se li cremés tota una urbanització 
i estaven tots els bombers treballant allà i per tant tenim molt coneixement de com 
funciona tota la protecció civil, de tots els [...], com funciona tot perquè realment es van 
posar tots en marxa i els van veure treballar a peu de carrer per dir-ho d'alguna 
manera. Per tant, l'agraïment als cossos que configuren tot aquest llistat que ens 
protegeix dels incendis i de qualsevol emergència. És evident que també nosaltres el 
tenim, nosaltres a Tossa també funcionem amb bombers voluntaris. Per tant ens 
sentim molt desprotegits per aquesta nova Llei que ens estan volent d'imposar. I sento 
dir-li senyor Casellas que no ens en fiem de les lleis que ens fan des de Madrid, 
després del 155 i de la retallada que ens varen fer. Només ens quedaven els bombers 
i ara ni els bombers ens quedarien si els hi donem suport en aquesta Llei i si l’arriben a 
tirar endavant. Per tant, per nosaltres és absolutament necessari que aquesta Llei no 
es pugui... que es redacti d'una altra manera. Escolti, que ens deixin tranquils com ho 
tenim muntat, com ho tenim funcionant i si pot ser, és evident que l'hem de millorar. 
Hem de millorar les nostres instal·lacions, hem de millorar el nostre tracte amb tots els 
treballadors d'aquestes diferentes àrees que participen en la prevenció i en l'extinció 
dels focs i de totes les emergències que es creen, però a la nostra manera, com hem 



 

 

 

 

 

93 

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

 

funcionat fins ara, que tots funciona molt bé i que tots estem d'acord amb que 
continuem. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Per tant, vots en 
contra... 
El senyor Pere Casellas, diu: President.  
El senyor President diu: Sí, perdó senyor Casellas.  
El senyor Casellas, diu:Volia fer una mínima intervenció, no sé si em pertoca amb el 
reglament a la mà. 
El senyor President, respon: Doncs li pertoca. Si no li pertoca amb el reglament, ja li 
dono la paraula. 
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas intervé i diu: molt breument. Jo, 
és que al final acabaríem entrant, senyora Saladich, en una discussió sobre el model 
de bombers cosa que no voldria entrar en aquest moment però vull dir jo simplement 
quan estem dient que això funciona tot fantàsticament. El que es pretén des d'aquesta 
Llei és una coordinació en el funcionament entre comunitats autònomes. Però l'altra és 
que, bé, funciona, si anem a parlar amb els sindicats de bombers o anem [...] cosa que 
sovint he fet podrem veure que falten moltes coses perquè aquest model que vostè 
ens està esmentant com a ideal funcioni, perquè falten molts bombers s'han de 
convocar places, es paguen moltes hores extres i la veritat és que la gent fa uns 
sobreesforços completament fora de lloc. Per tant, jo entenc que avui hem de parlar 
d'aquesta Llei però, escolti, acaba semblant això un memorial de greuges i ja han tret 
355 i prou. Aquí el que estem parlant és una coordinació i francament podrien també 
incidir en el Govern de Catalunya doncs perquè cobreixi les places que queden. Cosa 
que en aquesta proposta no hi és. 
El senyor President, respon: Molt bé, moltes gràcies. Sí, l’última, eh? 
La senyora Saladich, diu: Sí, l'última. Sobre aquest tema de les places de la 
Generalitat hi estic completament d'acord. Segur que s'han d'esmenar moltes coses de 
la nostra pròpia Llei però funcionem, funcionem. I desaparèixer els voluntaris, imagini's 
si faltarà gent, imagini's eh? Vull dir, sabent el nombre que hi ha de cada un dels 
diferents cossos, faltarà moltíssima gent per extingir els incendis. I no estem en 
condicions de canviar aquest sistema. Moltes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Gràcies. Aquí queda definit el tipus de model que és la 
defensa del model català que és el que proposa la moció i en contra d'una llei d'àmbit 
de coordinació estatal. Per tant, vots en contra entenc que hi ha els quatre diputats i 
diputades del Partit Socialista, abstencions no n'hi ha cap i els 21 vots a favor del 
Govern i dels grups d'independents més el grup de la CUP, ho dic bé? 
El senyor secretari, respon: Sí, ho diu bé president. 
El senyor President, manifesta: Doncs quedaria aprovat d’aquesta manera. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 

absoluta amb el següent resultat: 21 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 

Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Candidatura Unitat 

Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 4 vots en contra del 

Grup Polític Grup Socialista de la Diputació de Girona. No s'han produït abstencions.  
 
22. Moció del grup de la CUP per ajudar els municipis a adaptar els cementiris 

a la normativa en matèria de llibertat religiosa. 2021/A040100/6782 
 
El senyor President, manifesta que passaríem a la segona moció, que és la moció del 
grup de la CUP per ajudar els municipis a adaptar els cementiris a la normativa en 
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matèria de llibertat religiosa. Si vol llegir senyor secretari la proposta d'acord i 
passaríem la paraula immediatament a la senyora Pèlach per la seva defensa. 
 
El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut següent: 
 
“Fa molts anys que, a través de diverses normatives, s’ha reconegut que tothom ha de 
poder rebre una sepultura digna segons les seves conviccions filosòfiques i religioses.  
La Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa; els acords de cooperació, 
de l’any 1992, amb les confessions (sobretot, amb la musulmana i la israelita), i la Llei 
49/1978, de 3 de novembre, d’enterraments en cementiris municipals així ho 
estableixen. Recollint aquesta normativa, el 2018 la Direcció General d’Afers 
Religiosos de la Generalitat de Catalunya va elaborar la Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als cementiris de Catalunya, una eina molt útil pels municipis 
que volen fer un pas endavant en aquest sentit. 
 
Alhora, la consolidació de la immigració d’arreu del món al nostre país i la diversitat 
creixent de creences i religions ha fet cada vegada més necessària l’adaptació de 
cementiris i serveis funeraris a aquesta realitat. 
 
Tanmateix, són molts els cementiris municipals que encara avui dia no estan adaptats 
a aquesta diversitat religiosa i de creences i per tant són moltes les persones que 
veuen vulnerat aquest dret en el seu propi municipi i han d’optar per traslladar-se a 
altres municipis o fins i tot al país d’origen o renunciar a les seves voluntats. 
 
La Diputació de Girona no és aliena a aquesta realitat, el 2018 es va crear el Servei 
d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris i el 2019 
s’obria una nova línia de subvenció destinada a inversions municipals a cementiris. 
Justament en la darrera actualització de les bases d’aquesta línia ja es valorava 
positivament aquells municipis que avancessin en aquest sentit. Tan el pla de serveis 
com la subvenció, però, estan dirigits a municipis petits, especialment aquesta darrera 
destinada exclusivament a municipis de fins a 1.000 habitants. També és cert que la 
feina realitzada des de l’àrea en aquest àmbit ha donat com a resultat també diversos 
butlletins informatius, un d’ells centrat precisament en la llibertat religiosa als 
cementiris.  
 
Per tot plegat, creiem que és el moment que la Diputació faci un pas més i ofereixi una 
nova línia de subvenció que faciliti i promogui que els municipis de comarques 
gironines, també aquells de municipis mitjans o grans,  s’adaptin a la normativa en 
matèria de llibertat religiosa i ofereixin a la seva ciutadania la possibilitat de rebre una 
sepultura digna segons les seves conviccions filosòfiques i religioses. 
 
Per aquest motiu, el grup municipal de la CUP – AMUNT proposem al Ple de la 
Diputació de Girona l’aprovació del següent acord: 
 
ÚNIC. Completar l’oferta de serveis als municipis en l’àmbit de cementiris amb una 
nova línia de subvenció que ajudi als municipis a sufragar les despeses d’adaptació 
dels cementiris a la normativa vigent en matèria de llibertat religiosa.” 
 
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyor secretari. Té la paraula la senyora 
Pèlach.  
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes 
gràcies president. Aquesta moció parteix de diversos situacions. D'una banda, que 
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malgrat la llei fa temps que garanteix el dret a una sepultura digne, segon les seves 
conviccions, segons les conviccions filosòfiques i religioses de cadascú, molts 
cementiris no estan adaptats a la diversitat religiosa de la ciutadania a les nostres 
comarques, de fet no tan sols dels més petits sinó també de mitjans i grans trobem 
doncs que no estan adaptats en aquest sentit. I d'altra banda la diversitat religiosa ha 
anat creixent a les nostres comarques, als nostres municipis i per tant també les 
demandes per ser enterrat o enterrada seguint determinats preceptes. Això són dues 
constatacions. Per tant, de bo que hi ha una necessitat que els cementiris municipals 
d’adaptin a la llei i responguin a aquesta demanda creixent. Per això, nosaltres el que 
fem és proposar a la Diputació que faci un pas endavant i obrir una nova línia de 
subvenció per ajudar els municipis a fer aquesta adaptació. Com que de fet ja existeix 
una subvenció per fer reformes dels cementiris però és una subvenció que està 
pensada només per a municipis molt petits. En uns casos determinats el que 
demanem és que nova línia destinada només en aquesta adaptació, però a la qual 
puguin accedir tots també municipis més grans. Volgudament és cert que hem deixat 
la proposta molt oberta, però sense concretar perquè creiem que caldrà fer-ho des de 
l'equip tècnic del servei d'assistència i cooperació als municipis, que és qui té un 
coneixement és detallat de les necessitats. I evidentment també en funció de les 
disposicions pressupostàries. Però en qualsevol cas sí que pensem que no cal que 
sigui una quantitat molt elevada, perquè realment part aquesta despesa s'ha de cobrir 
doncs pels mateixos usuaris d’aquestes sepultures. Però en tot cas sí que pensem que 
el sol fet d’obrir aquesta línia farà que molts municipis decideixin fer el pas, pensem 
que és positiu que es faci un pas endavant en aquest sentit. Ja està, moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Pèlach. No sé si del grup 
d'independents volen intervenir, en aquest cas el senyor Motas. Endavant, senyor 
Motas, quan vostè vulgui. 
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, intervé i manifesta: 
Moltes gràcies, senyor president. Només per anunciar el vot favorable dels grups 
independents i com bé deia la proponent creiem que la part resolutiva d'aquesta moció 
ens deixa marge suficient entenc a l'equip de govern per poder decidir el tempo i 
també poder decidir la quantitat com molt bé ha comentat la senyora Pèlach. Res més, 
només anunciar el vot a favor del grup d'independents. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Pel grup socialista, algú vol la paraula? Sí 
senyor Fernández. 
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, diu: Sí, en tot cas per anunciar el 
nostre vot favorable. Entenem que és la proposta que dona una resposta a una 
evolució que estem tenint alguns ajuntaments als municipis. Per tant, tot el que pugui 
ser anar cap a... donant subvencions i respostes a les noves reivindicacions, al nostre 
grup li sembla correcte. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Piñeira, en nom del Govern. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, manifesta: Moltíssimes gràcies, senyor 
president i il·lustre diputada senyora Pèlach. Li he d’anunciar que votarem que no. I 
aquest li dic sincerament ens sap greu de vot i farem un no positiu i això no li ho dic 
amb ironia, sinó que li ho dic realment. Perquè sobre el fons estem d'acord, estem en 
una societat que ha canviat, la nostra societat és més diversa, és multicultural. Ara bé, 
hi ha diversitat i llibertat religiosa i ideològica. Fins i tot filosòfica. Tothom té dret a tenir 
una sepultura digna i a més a més té dret a tenir-la en el lloc on viu i en el lloc on 
resideix si és que així és la seva voluntat. Dir també que la Diputació de Girona ha 
anat avançant molt en aquest sentit tenint present que els cementiris és precisament 
en una de les competències bàsiques municipals [...] per a tothom, el 2018 amb la 
creació del Servei d'Assistència als Municipis per a la gestió del cementiri i serveis 
funeraris i el 2019 quan es va crear i que segueix essent vigent la línia d'inversions en 
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cementiris municipals i que com vostè deia està bàsicament dissenyada per als 
municipis petits. Dit això no és menys cert que des de la Diputació ja fa un temps que, 
des de l'àrea, s'ha impulsat un estudi i una diagnosi amb diferents ajuntaments de la 
demarcació. En aquests moments aquest estudi aquesta diagnosi la tenim molt 
focalitzada amb els ajuntaments de més de 10.000 habitants i també amb les capitals 
de comarca que són precisament potser els que poden ésser més susceptibles de 
tenir una composició sociodemogràfica més diversa i per tant que aquesta necessitat 
pugui ser-hi més, on se'ls demanen moltes coses entre elles si disposen de parcel·les 
o espais aconfessionals i les unitats d'enterrament construïdes. Si a més a més ens 
poden indicar quantes en de lliures per espais aconfessionals, si es disposa de 
parcel·les o espais reservats a favor d'altres confessions religioses. Quantes unitats 
d'enterrament hi ha en cadascuna d'aquestes parcel·les o espais reservats, etcètera. 
Si disposa d’espais aconfessionals reservats per altres confessions religioses espais 
per aconseguir noves tombes, nous columbaris, etcètera, per altres confessions o per 
altres, fins i tot no confessions perquè en els cementiris també s'hi pot voler entrar una 
persona que no tingui una creença religiosa en el sentit estricte del terme. També se'ls 
demana quines peticions hi han hagut per part d’altres confessions religioses per 
poder disposar de parcel·les o d’unitats d'enterrament específiques. Fins i tot, els 
plantegem alguna idea amb relació a la possibilitat de si veurien bé que es fessin 
construccions amb mentalitat o de tipologia supramunicipal, quina regulació hi al 
respecte. També els demanem com creuen que els podrem ajudar més i creuen que la 
Diputació s'ha de focalitzar més en el suport econòmic, amb el suport tècnic, sinó que 
necessiten més és que els orientem amb l'habilitació d'espais. Per tant en aquest sentit, 
i amb això aniria concloent senyor president, il·lustre diputada, el que estem és en una 
fase de diagnosi i de diagnosi bastant avançada. I nosaltres pensem que és quan 
finalitzem aquesta fase de diagnosi que es poden, aleshores, plantejar la creació de 
línies d'ajuts. I vostè em dirà, bé la moció és molt oberta sí però la moció té un 
compromís molt concret que és que crearem una línia en aquest sentit. I potser quan 
fem la diagnosi arribem al suport que s'ha de prestar, és d’un altre tipus o tècnic, o que 
potser abans hem de prioritzar una altra qüestió. Per tant, en aquest sentit el criteri de 
l'equip de govern és que primer nosaltres hem de finalitzar aquesta diagnosi que ja 
està molt avançada. Quan tinguem aquesta diagnosi finalitzada des del Servei de 
Cooperació Local i específicament del d'assistència en la gestió de cementiri i serveis 
funeraris, és els qui hauran de fer les propostes en base a les conclusions que s'hagin 
arribat i es considerin més adients. I, per tant, reitero no m'hi vull estendre massa més 
perquè en el fons de l'assumpte hi estem d'acord amb la voluntat d'avançar cap a 
saber quines són aquestes necessitats també i d'aquests ja està treballant i 
simplement el que diu el govern és que ens hem d'emplaçar les conclusions d'aquest 
estudi per veure cap a on seguim avançant en aquest sentit. I com que la petició és 
molt concreta que és crear una línia específica d'ajuts econòmics, doncs potser, si 
arribem a una altra conclusió aleshores ens hauríem hipotecat com a govern. I 
malauradament clar, com que tenim l'aritmètica que tenim, l'abstenció de l'equip de 
govern equivaldria de facto a que s’assumiria el compromís d'aquesta moció i per tant 
sentint-ho molt, reitero el nostre vot no serà favorable però serà un no positiu amb 
aquest esperit de bona voluntat de que, com deia, s'hi està treballant i per tant hi ha 
voluntat de continuar incidint en aquest sentit. Moltíssimes gràcies, senyor president i 
il·lustre diputada. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyora Pèlach? 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, moltes gràcies. En 
primer lloc celebro que compartim el fons de la qüestió. Agraeixo també el vots 
favorables dels grups que han votat favorablement i sí que lamento aquest vot en 
contra, sincerament. Crec que la moció realment es deixava molt oberta. Estic d'acord 
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que evidentment s'assumeix un compromís però em sembla que, evidentment, el 
compromís que s’assumeix té tot el sentit del món i és una demanda ben real. Per tant, 
no parteix tampoc d'una mena d’invent o així, sinó que és una demanda molt concreta. 
De fet, amb relació a la diagnosi que comenten, la veritat és que he de dir que a 
principi d'aquest any vam tenir una conversa en un ple arran de les bases de les 
subvencions i, precisament, perquè jo m'havia interessat sobre aquest tema. Vam 
parlar en aquell moment d’algunes trobades amb municipis, jo els vaig mostrar també 
el meu interès en aquest sentit amb aquest tema. Darrerament he parlat amb diversos 
municipis amb aquestes característiques que vostè comenta i la veritat és que no 
tenien coneixement tampoc que aquesta feina que s'estava fent i, per tant, en 
qualsevol cas també els hagués agraït que s'haguessin posat en contacte amb mi, 
m'haguessin informat sobretot a partir de la presentació de la comissió. Per què doncs 
ni tan sols he obtingut resposta per part del govern des que he presentat la moció i 
això fa uns quants dies i, per tant, m'hauria agradat poder conèixer una mica més en 
detall aquesta diagnosi que comenta i saber en quin estat es troba. En qualsevol cas, 
esperem que encara que no s'aprovi la moció com que al final el que ens interessa no 
és que s'aprovin les mocions sinó que es resolguin els temes i que es resolguin i es 
doni sortida amb aquestes demandes, celebraré que un cop acabada aquesta diagnosi 
això acabi resultant, si no és amb una proposta exactament com la nostra, en tot cas 
en donar una resposta a aquesta necessitat que crec que és molt evident i que és real 
i que, a més a més, és una necessitat que fan els municipis, però a més a més que 
devem d'alguna manera a la ciutadania que té aquestes necessitats també. Moltes 
gràcies. 
El senyor President, diu Gràcies. Ben breu, senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, respon: Sí, de manera brevíssima. 
Il·lustre diputada, és que amb el que ha dit ara, d'aquí quan s'acabi la diagnosi es 
pugui avançar, és que aquesta és precisament la voluntat del govern. Li haig de dir 
també que de les enquestes que s'han enviat a molts ajuntaments ja ens les han 
respost i per tant en aquest sentit estem en una fase bastant avançada de rebre les 
respostes. I és que, precisament, la voluntat és aquesta, que quan es finalitzi aquesta 
fase de diagnosi podem avançar en aquest sentit i veure quines són les necessitats i 
les prioritats que els ajuntaments ens demanen més i poder calendaritzar-les i 
ordenar-les també en funció de les prioritats que els mateixos ajuntaments ens 
marquin. Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Jo estic segur que també el fons es portarà a 
terme. Per tant, jo entenc que hi ha 18 vots en contra i hi ha 7 vots a favor, i per tant 
aquesta moció no prosperaria.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta no aprovada amb el següent 

resultat: 7 vots a favor dels Grups Polítics Grup Socialista de la Diputació de Girona, 

Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per 

l'Empordà, 18 vots en contra dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya i Grup 

d'Esquerra Republicana de Catalunya. No s'han produït abstencions.  
 
23. Mocions d'urgència 
 
Prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i aprovada per unanimitat 
dels assistents, i de conformitat amb els articles 103.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 82.3 del ROF, es tracten les quatre propostes següents: 
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23.1 Modificació de la composició de la Comissió de Territori i Sostenibilitat i de la 
Comissió d’Acció Social – Secretaria General – 2019/A020102/6290 

23.2 Modificació de vocals en els consells rectors d'organimes autònoms i òrgans de 
govern d'ens dependents – Secretaria General – 2019/B070200/6299 

23.3 Modificació de representants de la Diputació de Girona en diferents organismes 
i entitats – Secretaria General – 2021/A010104/6556 

23.4 Aprovar l'aportació del 25% de la despesa elegible a les operacions aprovades 
dintre la 2a convocatòria de projectes d'especialització i competitivitat territorial 
(PECT) – Servei de Programes Europeus – 2019/X020200/16 

 
23.1 Modificació de la composició de la Comissió de Territori i Sostenibilitat i 

de la Comissió d'Acció Social – Secretaria General – 2019/A020102/6290 

 
“A la sessió extraordinària del Ple de data 23 de juliol de 2019 es va aprovar la 

composició de les comissions informatives, entre les quals figura la composició de la 

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat i de la Comissió Informativa d’Acció 

Social, posteriorment modificades en sessió ordinària del Ple de 20 d’abril de 2021.  
 

Amb motiu dels canvis produïts a la corporació amb la renúncia al càrrec de diputada 

per part de la senyora Anna Barnadas i López, cal procedir a la seva substitució pel 

diputat senyor Lluís Amat i Batalla, en les comissions informatives esmentades.  
 

Per tot això, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:  
 

PRIMER. MODIFICAR la composició de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 

mitjançant la substitució de la senyora Anna Barnadas i López, pel diputat senyor Lluís 

Amat i Batalla. 
 

SEGON. DETERMINAR la composició de la Comissió Informativa de Territori i 

Sostenibilitat amb els següents membres: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
Presidenta: Maria Àngels Planas i Crous 
Vicepresident: Lluís Amat i Batalla 
Vocals: Albert Piñeira i Brosel 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Jordi Xargay i Congost 

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

 Juli Fernández i Iruela 
 Víctor Puga i López 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
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TERCER. MODIFICAR la composició de la Comissió Informativa d’Acció Social, 

mitjançant la substitució de la senyora Anna Barnadas i López, pel diputat senyor Lluís 

Amat i Batalla. 
 

QUART. DETERMINAR la composició de la Comissió Informativa d’Acció Social amb els 

següents membres: 
 

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

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

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

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

assistents.  
 

23.2 Modificació de vocals en els consells rectors d'organimes autònoms i 
òrgans de govern d'ens dependents – Secretaria General – 
2019/B070200/6299 

 

“El ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019, 

va acordar la designació dels vocals dels consells rectors d’organismes autònoms i 

òrgans de govern dels seus ens dependents; entre els quals figuren els del Consell 

Rector de l’organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT), la composició del qual 

es va modificar posteriorment en sessió extraordinària de 6 d’agost de 2019 i en sessió 

ordinària de 20 d’abril de 2021; els del Consell Executiu del Consorci de les Vies 

Verdes de Girona, modificada la seva composició en sessió ordinària de 20 d’abril de 

2021; i els del Consell d’Administració de Semega. 
 

Atès que el Ple ordinari de 15 de juny de 2021 ha pres coneixement de la renúncia al 

càrrec de diputada de la senyora Anna Barnadas i López, la qual formava part com a 

vocal dels organismes esmentats, cal fer a una nova designació de vocals per procedir 

a la seva substitució. 
 

Per tot això, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:  
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PRIMER. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 de 

juliol de 2019, modificat posteriorment en la sessió extraordinària de data 6 d’agost de 

2019 i en la sessió ordinària de 20 d’abril de 2021, en relació a l’extrem de substituir 

com a membre del Consell Rector de l’organisme autònom de Salut Pública 

(DIPSALUT), la senyora Anna Barnadas i López, pel senyor Lluís Amat i Batalla. 
 

Establir la nova composició dels onze vocals de què constarà, a més del President, el 

Consell Rector de l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 

(DIPSALUT), designant per a les seves respectives vocalies les persones següents: 
 

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

 

SEGON. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 de 

juliol de 2019, modificat posteriorment en sessió ordinària de 20 d’abril de 2021, en 

relació a l’extrem de substituir com a membre del Consell Executiu del Consorci de les 

Vies Verdes de Girona, la senyora Anna Barnadas i López, pel senyor Lluís Amat i 

Batalla. 
 

Establir la nova composició dels tres vocals que correspon designar a la Diputació, en el 

Consell Executiu del Consorci de les Vies Verdes de Girona, designant per a les seves 

respectives vocalies les persones següents:  
 

Eduard Llorà i Cullet 
Lluís Amat i Batalla 
Pere Casellas i Borrell 

 

TERCER. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 

de juliol de 2019, en relació a l’extrem de substituir com a membre del Consell 

d’Administració de SEMEGA, la senyora Anna Barnadas i López, pel senyor Lluís Amat 

i Batalla. 
 

Establir la nova composició dels sis vocals que correspon designar a la Diputació, en el 

Consell d’Administració de SEMEGA, que tot seguit es relacionen: 
 

Josep Sala i Leal 
Jordi Xargay i Congost 
Eduard Llorà i Cullet 
Lluís Amat i Batalla 
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Joan Fàbrega i Solé 
Juli Fernández i Iruela” 

 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
23.3 Modificació de representants de la Diputació de Girona en diferents 

organismes i entitats – Secretaria General – 2021/A010104/6556 
 
“A la sessió extraordinària del Ple d’aquesta Diputació de data 6 d’agost de 2019 es 
van designar els membres representants de la Diputació en els organismes i entitats, 
en el si de les quals la Diputació hi és representada. 
 
Atès que el Ple ordinari de 15 de juny de 2021 ha pres coneixement de la renúncia al 
càrrec de diputada de la senyora Anna Barnadas i López, cal procedir a una nova 
designació de representants de la Diputació en els organismes i entitats en què hi 
figurava la senyora Barnadas. 
 

Atès que es considera convenient realitzar altres modificacions de representants de la 

Diputació en altres organismes i entitats. 
 

D’acord amb els antecedents, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD 

següent:  
 

Primer. Modificar l’acord adoptat en sessió extraordinària del Ple de data 6 d’agost de 

2019, en el sentit de procedir a una nova designació de representants de la Diputació 

de Girona en els organismes i entitats que tot seguit es relacionen:  

 
ASSOCIACIÓ DE MUNTANYA DEL PIRINEU (AMPI)  
Representant: Albert Piñeira i Brosel 
Suplent: Lluís Amat i Batalla  
 
XARXA DE CIUTATS I POBLES PER A LA SOSTENIBILITAT 
Representant: Lluís Amat i Batalla 
Suplent: Marc Marí i Romeo, cap de Servei Medi Ambient 
 
COMISSIÓ PERMANENT DE COORDINACIÓ DAVANT LES PROLIFERACIONS DE 
MEDUSES A LES COSTES CATALANES  
Representant: Josep Piferrer i Puig 
 
CONSELL COORDINADOR DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY  
Vicepresident: El president de la Corporació, PER DELEGACIÓ, Lluís Amat i Batalla  
Representant: Jordi Xargay i Congost 
 
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA)  
Consell d’Administració  
Representant: Lluís Amat i Batalla 
 
CONSORCI DE L’ALTA GARROTXA  
Consell plenari  
Representant: Lluís Amat i Batalla 
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Suplent: Eduard Llorà i Cullet 
 
CONSORCI DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE  
Consell Rector i Comissió Executiva  
Representant: Lluís Amat i Batalla 
 
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL DEL RIPOLLÈS  
Representant: Lluís Amat i Batalla 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) – XARXA DE 
GOVERNS LOCALS + BIODIVERSITAT 2010  
Assemblea  
Representants: Lluís Amat i Batalla 
Reunions i grup de treball: Marc Marí i Romeo, cap de Servei de Medi Ambient 
 
FUNDACIÓ PRIVADA MAS BADIA  
Representants: Josep Sala i Leal  

  Lluís Amat i Batalla 
 
JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS  
Representant: Lluís Amat i Batalla 
 
JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL 

FRESER  
Representant: Lluís Amat i Batalla 
 

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEL SEGUIMENT DEL CONVENI SUBSCRIT AMB 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA COOPERACIÓ I LA COORDINACIÓ EN 

LA GESTIÓ DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY  
Representants: Lluís Amat i Batalla  
Marc Marí i Romeo, cap de Servei de Medi Ambient 
 

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I SERVEIS MUNICIPALS  
Lluís Amat i Batalla (Medi Ambient)  
Joaquim Ayats i Bartrina (Habitatge)  
Maria Àngels Planas i Crous (Serveis Municipals) 
 

TAULA MUNICIPAL SOBRE CANVI CLIMATIC (Ajuntament de Girona)  
Representant: Lluís Amat i Batalla  
Suplent: Marc Marí i Romeo, cap de Servei de Medi Ambient 
 

COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DELS EFECTES DE LA QUALITAT DE L’AIRE I LES 

IMMISSIONS ACÚSTIQUES I ELECTROMAGNÈTIQUES SOBRE LA SALUT I EL 

MEDI AMBIENT A CATALUNYA  
Representant: Lluís Amat i Batalla 
 

CONSELL ASSESSOR DE L’ÀREA PROTEGIDA DE LES ILLES MEDES  
Representant: Lluís Amat i Batalla 
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FUNDACIÓ GIRONA REGIÓ DEL CONEIXEMENT 
Patronat 
Representant: Miquel Noguer i Planas 
 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (FCCD) 
Representant: Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 

Segon. Notificar el present acord als organismes i entitats interessats. ” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 

assistents.  
 

23.4 Aprovar l'aportació del 25% de la despesa elegible a les operacions 
aprovades dintre la 2a convocatòria de projectes d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) – Servei de Programes Europeus – 
2019/X020200/16 

 
“Vist que el Ple de la Diputació de Girona, en data 16 d’abril de 2019, va aprovar la 
convocatòria del procés de selecció, de cofinançament i d’execució de projectes dels 
ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la segona 
convocatòria, per a l’any 2019, del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya (PECT del FEDER) i vist que la convocatòria (BOP Núm. 84, de 2 de maig 
de 2019) assignava els crèdits pressupostaris següents distribuïts entre els anualitat 
de 2020 i 2021: 
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2020 2021

320 4120 45390 Ajuts a universitats del PECT Sistemes alimentaris sostenibles 62.500,00 62.500,00

320 4120 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Sistemes alimentaris sostenibles 62.500,00 62.500,00

320 4120 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Sistemes alimentaris sostenibles 62.500,00 62.500,00

320 4120 46760 Ajuts a consorcis del PECT Sistemes alimentaris sostenibles 62.500,00 62.500,00

320 4120 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Sistemes alimentaris sostenibles 62.500,00 62.500,00

320 4120 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles 62.500,00 62.500,00

320 4120 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles 62.500,00 62.500,00

320 4120 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles 62.500,00 62.500,00

320 4120 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles 62.500,00 62.500,00

320 4120 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Sistemes alimentaris sostenibles 62.500,00 62.500,00

625.000,00 625.000,00

320 4250 45390 Ajuts a universitats del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents 62.500,00 62.500,00

320 4250 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents 62.500,00 62.500,00

320 4250 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents 62.500,00 62.500,00

320 4250 46760 Ajuts a consorcis del PECTXarxa de territoris rurals intel·ligents 62.500,00 62.500,00

320 4250 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents 62.500,00 62.500,00

320 4250 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents 62.500,00 62.500,00

320 4250 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents 62.500,00 62.500,00

320 4250 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents 62.500,00 62.500,00

320 4250 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents 62.500,00 62.500,00

320 4250 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Xarxa de territoris rurals intel·ligents 62.500,00 62.500,00

625.000,00 625.000,00

320 4920 45390 Ajuts a universitats del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials 62.500,00 62.500,00

320 4920 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials 62.500,00 62.500,00

320 4920 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials 62.500,00 62.500,00

320 4920 46760 Ajuts a consorcis del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials 62.500,00 62.500,00

320 4920 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials 62.500,00 62.500,00

320 4920 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials 62.500,00 62.500,00

320 4920 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials 62.500,00 62.500,00

320 4920 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials 62.500,00 62.500,00

320 4920 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials 62.500,00 62.500,00

320 4920 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Innovació i coproducció per als nous reptes socials 62.500,00 62.500,00

625.000,00 625.000,00

320 3360 45390 Ajuts a universitats del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural 62.500,00 62.500,00

320 3360 46200 Ajuts a ajuntaments del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural 62.500,00 62.500,00

320 3360 46500 Ajuts a consells comarcals del PECT Valorització del patrimoni històric i culturals 62.500,00 62.500,00

320 3360 46760 Ajuts a consorcis del PECT Valorització del patrimoni històric i culturals 62.500,00 62.500,00

320 3360 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural 62.500,00 62.500,00

320 3360 75390 Ajuts a universitats per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural 62.500,00 62.500,00

320 3360 76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural 62.500,00 62.500,00

320 3360 76500 Ajuts a consells comarcals per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural 62.500,00 62.500,00

320 3360 76760 Ajuts a consorcis per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural 62.500,00 62.500,00

320 3360 78100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a inversió del PECT Valorització del patrimoni històric i cultural 62.500,00 62.500,00

625.000,00 625.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00

5.000.000,00TOTAL

1) Sistemes alimentaris sostenibles

2) Xarxa de territoris rurals intel·ligents

3) Innovació i coproducció com a resposta als nous reptes socials

4) Valorització del patrimoni històric i cultural

 

 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 17 d’octubre de 2019, en que 
s’acordava presentar a la segona convocatòria del Departament de la Presidència de 
la Generalitat de Catalunya de projectes d'especialització i competitivitat territorial 
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 (PRE/161/2019; PRE/2266/2019 i PRE/197/2020), 4 sol·licituds per a 4 
PECT en els àmbits següents, i s’establia la despesa elegible de cadascuna de les 
operacions incloses en els 4 PECT: 
1. Alimentació. “Girona, Sistema Alimentari Sostenible”. (001-P-002062). 
2. Territoris rurals intel·ligents. “Xarxes de territoris rurals intel·ligents”. (001-P-002063). 
3. Innovació social. “Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els 
reptes del mil·lenni”. (001-P-002064). 
4. Patrimoni. “Girona, Patrimoni Actiu” (001-P-002065). 
 
Vistes les al·legacions que la Diputació de Girona va presentar, el 14 de desembre de 
de 2020, respecte a les operacions que havien estat desestimades o que se’ls havia 
reduït la despesa elegible. 
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Vista la resolució definitiva emesa pel Departament de la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, de data 12 d’abril de 2021, en que s’aproven 3 dels 4 PECT amb les 
operacions següents i la corresponent despesa elegible que es detalla a continuació: 

2019/5038 Q6750002E

PR15-019289 530.089,54

520 4120 45390 470.589,54

520 4120 75390 59.500,00

2019/5992 Q5855049B

PR15-019128 867.448,00

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 367.448,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 500.000,00

2019/5961 G08687642

PR15-019349 312.350,00

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 246.350,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 66.000,00

2019/5943 G17588047

PR15-019610 234.304,86

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 180.304,86

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 54.000,00

2019/5971 G55121909

PR15-019606 258.551,00

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 178.551,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 80.000,00

2019/5970 G17761685

PR15-019632 306.836,00

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 209.920,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 96.916,00

2019/5965 G17122029

PR15-019631  Recuperació, potenciació i valorització de les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de l’Empordà. 249.727,50

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 181.457,50

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 68.270,00

2019/5963 P1715900E

PR15-019294 243.000,00

520 4120 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 228.000,00

520 4120 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 15.000,00

2.062.620,91

939.686,00

3.002.306,91

001-P-002062. Girona, sistema alimentari sostenible

Fundació Mas Xirgu

Obrador Social i Ecològic d’Aliments Onyar

Fundació Privada EMYS

Mercats, Distribució i Traçabilitat (MeDiTra) 

Ajuts a universitats PECT-2 Sistemes alimentaris sostenible

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Sistema alimentari sostenible

Plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat

Capítol 4

Capítol 7

TOTAL

Universitat de Girona

IRTA (Institut de  Recerca i Tecnologies Alimentàries )

Ajuntament Riudellots de la Selva

Dinamització de l'ecosistema de la gastronomia industrial FOODLAB

Impuls de la sostenibilitat social i ambiental en produccions agroecològiques mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i el foment de la incorporació del productor agrari en la traçabilitat, l'elaboració i la comercialització del producte

Consell Regulador DO

Unió de Pagesos de Catalunya

Plataforma per a l'impuls de l' agroinnovació

Sobirania alimentària. Capacitació de persones amb trastorn mental mitjançant l'agricultura social i sostenible per garantir una alimentació segura, sana, nutritiva i de qualitat

Fundació Drissa
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2019/5940 Q6750002E

PR15-019186 329.850,68

520 4920 45390 290.850,68

520 4920 75390 39.000,00

2019/5964 P1708500B

PR15-019183 989.041,22

520 4920 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 989.041,22

520 4920 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 0,00

2019/5937 Q6750002E

PR15-019184 366.674,18

520 4920 45390 316.674,18

520 4920 75390 50.000,00

2019/5942 Q6750002E

PR15-019188 373.695,22

520 4920 45390 348.195,22

520 4920 75390 25.500,00

2019/5933 G17029810

PR15-019223 846.075,00

520 4920 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Nous reptes socials 694.075,00

520 4920 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Nous reptes socials 152.000,00

2019/5983 P1716100A

PR15-019203 261.500,00

520 4920 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 192.500,00

520 4920 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 69.000,00

2.831.336,30

335.500,00

3.166.836,30

Capítol 4

Capítol 7

TOTAL

Ajuntament de Girona

001-P-002063. Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni.

Universitat de Girona

SocialLAB: coneixement per la transformació social

Ajuts a universitats PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Nous reptes socials

EMISSE-PROJECT Ecosistema Innovador Social i Sanitari a l’Empordà

Ajuntament de Roses

RosesLab. Centre Tecnològic de la innovació turística i social

Nous reptes socials de la 4a Rev. Industrial a través de la governança

Universitat de Girona

Blockchain per a l’administració pública

Universitat de Girona

InventCAT: cocreant invencions per a la inclusió social al territori

Fundació Salut Empordà

Ajuts a universitats PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Nous reptes socials

 

2019/5908 G55242390

PR15-019667 229.500,00

520 3360 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 229.500,00

520 3360 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 0,00

2019/5941 Q6750002E

PR15-019071 371.262,88

520 3360 45390 292.913,35

520 3360 75390 78.349,53

2019/5936 Q6750002E

PR15-019070 366.234,70

520 3360 45390 296.273,19

520 3360 75390 69.961,51

2019/5883 P6700008C

PR15-019118 225.501,16

520 3360 46500 172.500,00

520 3360 76500 53.001,16

2019/6020 P1716100A

PR15-019120 468.231,94

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 200.000,00

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 268.231,94

2019/5884 P1700700F

PR15-019122 255.941,94

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 107.983,00

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 147.958,94

2019/5989 P1700800D

PR15-019121 349.100,82

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 141.705,00

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 207.395,82

2019/5966 P1717700G

PR15-019074 550.904,10

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 120.495,86

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 430.408,24

2019/6141 G17119959

PR15-019668 310.424,04

520 3360 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 241.292,10

520 3360 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural69.131,94

1.802.662,50

1.324.439,08

3.127.101,58

Ajuts a universitats PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuntament de Roses

RosesLab. Centre Tecnològic de la innovació turística i social

Recuperació i posada en valor antiga fàbrica Burés

Unió Intersectorial d'Empresaris del Ripollès (UIER)

Reactivació del patrimoni industrial al Ripollès

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Consell Comarcal de l'Alt empordà

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Reactivació del patrimoni industrial a Sant Joan de les Abadesses

Capítol 4

Capítol 7

TOTAL

Valorització patrimoni cultural pedra seca a la Garriga d'Empordà

Ajuts a consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuts a consells comarcals inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuntament d'Anglès

Ajuntament d'Amer

Naus antiga estació carrilet: TIC i recuperació

Universitat de Girona

Tècniques constructives tradicionals: pedra seca i volta catalana

Universitat de Girona

Innovació per la valorització econòmica, social i ecològica de la pedra seca

Ajuts a universitats PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Associació GRETA

El patrimoni arquitectònic  anònim dels espais naturals

001-P-002065. Girona, patrimoni actiu.
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Vist l’informe favorable del cap de servei de Programes Europeus i atès que les bases 
d’aquesta convocatòria foren publicades en el BOP de Girona , núm. 26, de 6 de febrer 
de 2019, i tenint en compte que la convocatòria i la distribució inicial de les aplicacions 
pressupostàries que fixaven el crèdit inicial varen ser aprovades pel Ple de la Diputació 
de Girona, d’acord amb l’article 10.1.p) del Reglament orgànic de la Diputació de 
Girona, la diputada delegada de Programes Europeus proposa a la Presidència que 
elevi al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Anul·lar l’autorització de la despesa de la convocatòria aprovada en el Ple de 
la Diputació de Girona, de 16 d’abril de 2019, que tot seguit es relaciona: 
 

 
 
SEGON. Autoritzar una despesa total de 800.000,00 €, amb càrrec al pressupost de 
l’anualitat 2021, d’acord amb detall que s’indica a continuació: 
 



 

 

 

 

 

108 

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

 

2021

520 4120 45390 33.861,00

520 4120 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 13.256,00

520 4120 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Sistema alimentari sostenible 12.558,00

520 4120 46760 Ajuts a consorcis PECT-2 Sistema alimentari sostenible 6.076,00

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 102.194,00

167.945,00

520 4120 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Sistema alimentari sostenible 3.459,00

520 4120 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 872,00

520 4120 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Sistema alimentari sostenible 1.395,00

520 4120 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Sistema alimentari sostenible 12.393,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 47.424,00

65.543,00

233.488,00

001-P-002062. Girona, sistema alimentari sostenible

Ajuts a universitats PECT-2 Sistemes alimentaris sostenible

 

 
2021

520 4920 45390 56.449,00

520 4920 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 124.476,00

520 4920 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2Nous reptes socials 0,00

520 4920 46760 30.241,00

520 4920 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Nous reptes socials 42.353,00

253.519,00

520 4920 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Nous reptes socialse 8.169,00

520 4920 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 5.465,00

520 4920 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Nous reptes socials 0,00

520 4920 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Nous reptes socials 5.814,00

520 4920 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Nous reptes socials 9.419,00

28.867,00

282.386,00

001-P-002063. Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni.

Ajuts a consorcis PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats PECT-2 Nous reptes socials

 

 
2021

520 3360 45390 33.383,00

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 38.928,00

520 3360 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural 18.896,00

520 3360 46760 Ajuts a consorcis PECT-2 Patrimoni històric i cultural 0,00

520 3360 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 9.907,00

101.114,00

520 3360 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural 10.227,00

520 3360 76200 92.606,00

520 3360 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural 7.704,00

520 3360 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Patrimoni històric i cultural 0,00

520 3360 78100 Ajuts inversió entitats sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 23.355,00

133.892,00

235.006,00

Ajuts a universitats PECT-2 Patrimoni històric i cultural

001-P-002065. Girona, patrimoni actiu.

Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural

 

 

Import Inicial

520 4250 45390 13.372,00

520 4250 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 9.826,00

520 4250 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00

520 4250 46760 Ajuts a consorcis PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00

520 4250 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 11.628,00

34.826,00

520 4250 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00

520 4250 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 14.294,00

520 4250 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00

520 4250 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00

520 4250 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00

14.294,00

49.120,00

001-P-002063. Xarxes de territoris rurals intel·ligents. No aprovat

001-P-002063. Xarxes de territoris rurals intel·ligents. No aprovat

Ajuts a universitats PECT-2 Territoris rurals intel·ligents
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TERCER. Redistribuir la despesa corresponent al 25% de la despesa elegible prevista 
de l’anualitat 2021 de cadascuna de les operacions aprovades, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries: 
 

Import Inicial Variació Import final

520 4120 45390 33.861,00 5.354,80 39.215,80

520 4120 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 13.256,00 5.744,00 19.000,00

520 4120 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Sistema alimentari sostenible 12.558,00 -12.558,00 0,00

520 4120 46760 Ajuts a consorcis PECT-2 Sistema alimentari sostenible 6.076,00 -6.076,00 0,00

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 102.194,00 11.475,29 113.669,29

167.945,00 3.940,09 171.885,09

520 4120 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Sistema alimentari sostenible 3.459,00 1.499,33 4.958,33

520 4120 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 872,00 378,00 1.250,00

520 4120 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Sistema alimentari sostenible 1.395,00 -1.395,00 0,00

520 4120 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Sistema alimentari sostenible 12.393,00 -12.393,00 0,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 47.424,00 24.674,84 72.098,84

65.543,00 12.764,17 78.307,17

001-P-002062. Girona, sistema alimentari sostenible

Ajuts a universitats PECT-2 Sistemes alimentaris sostenible

 
 

Import Inicial Variació Import final

520 4920 45390 56.449,00 23.194,35 79.643,35

520 4920 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 124.476,00 -63.905,97 60.570,03

520 4920 46760 30.241,00 -30.241,00 0,00

520 4920 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Nous reptes socials 42.353,00 31.528,25 73.881,25

253.519,00 -39.424,37 214.094,63

520 4920 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Nous reptes socialse 8.169,00 1.372,67 9.541,67

520 4920 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 5.465,00 -5.465,00 0,00

520 4920 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Nous reptes socials 0,00 0,00 0,00

520 4920 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Nous reptes socials 5.814,00 -5.814,00 0,00

520 4920 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Nous reptes socials 9.419,00 8.997,67 18.416,67

28.867,00 -908,66 27.958,34

001-P-002063. Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni.

Ajuts a consorcis PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats PECT-2 Nous reptes socials

 
 

Import Inicial Variació Import final

520 3360 45390 33.383,00 15.715,88 49.098,88

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 38.928,00 30.437,39 69.365,39

520 3360 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural 18.896,00 -4.521,00 14.375,00

520 3360 46760 Ajuts a consorcis PECT-2 Patrimoni històric i cultural 0,00 0,00 0,00

520 3360 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 9.907,00 49.433,36 59.340,36

101.114,00 91.065,63 192.179,63

520 3360 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural 10.227,00 2.132,26 12.359,26

520 3360 76200 92.606,00 -4.773,09 87.832,91

520 3360 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural 7.704,00 -5.800,92 1.903,08

520 3360 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Patrimoni històric i cultural 0,00 0,00 0,00

520 3360 78100 Ajuts inversió entitats sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 23.355,00 -17.594,00 5.761,00

133.892,00 -26.035,75 107.856,25

Ajuts a universitats PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural

001-P-002065. Girona, patrimoni actiu.

 
 

Import Inicial Variació Import final

520 4250 45390 13.372,00 -13.372,00 0,00

520 4250 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 9.826,00 -5.879,25 3.946,75

520 4250 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

520 4250 46760 Ajuts a consorcis PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

520 4250 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 11.628,00 -9.385,69 2.242,31

34.826,00 -28.636,94 6.189,06

520 4250 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

520 4250 75390 0,00

520 4250 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 14.294,00 -12.764,17 1.529,83

520 4250 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

520 4250 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

520 4250 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

14.294,00 -12.764,17 1.529,83

001-P-002063. Xarxes de territoris rurals intel·ligents. No aprovat

Ajuts a universitats PECT-2 Territoris rurals intel·ligents

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Territoris rurals intel·ligents

 
 
QUART. Reajustar la despesa total de l’exercici 2021 corresponent al 25% de la 
despesa elegible de cadascuna de les operacions aprovades, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents del pressupost de 2021 de la Diputació de 
Girona: 
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Import Inicial Variació Import final

520 4120 45390 33.861,00 5.354,80 39.215,80

520 4120 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Sistema alimentari sostenible -5.354,80

520 4120 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 13.256,00 5.744,00 19.000,00

520 4120 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Sistema alimentari sostenible -5.744,00

520 4120 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Sistema alimentari sostenible 12.558,00 -12.558,00 0,00

520 4120 46760 Ajuts a consorcis PECT-2 Sistema alimentari sostenible 6.076,00 -6.076,00 0,00

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 102.194,00 11.475,29 113.669,29

520 4120 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Sistema alimentari sostenible -1.459,20

520 4120 46760 Ajuts a consorcis PECT-2 Sistema alimentari sostenible -6.076,00

520 4920 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials -908,66

520 4250 45390 Ajuts a universitats PECT-2 Territoris rurals intel·ligents -3.031,43

167.945,00 3.940,09 171.885,09

520 4120 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Sistema alimentari sostenible 3.459,00 1.499,33 4.958,33

520 4120 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Sistema alimentari sostenible -1.395,00

520 4120 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Sistema alimentari sostenible -104,33

520 4120 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 872,00 378,00 1.250,00

520 4120 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Sistema alimentari sostenible -378,00

520 4120 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Sistema alimentari sostenible 1.395,00 -1.395,00 0,00

520 4120 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Sistema alimentari sostenible 12.393,00 -12.393,00 0,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 47.424,00 24.674,84 72.098,84

520 4120 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Sistema alimentari sostenible -11.910,67

520 4250 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents -12.764,17

65.543,00 12.764,17 78.307,17

001-P-002062. Girona, sistema alimentari sostenible

Ajuts a universitats PECT-2 Sistemes alimentaris sostenible

 
 

Import Inicial Variació Import final

520 4920 45390 56.449,00 23.194,35 79.643,35

520 4920 46200 -23.194,35

520 4920 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 124.476,00 -63.905,97 60.570,03

520 4920 46760 30.241,00 -30.241,00 0,00

520 4920 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Nous reptes socials 42.353,00 31.528,25 73.881,25

520 4920 46760 -30.241,00

520 4920 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials -1.287,25

253.519,00 -39.424,37 214.094,63

520 4920 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Nous reptes socialse 8.169,00 1.372,67 9.541,67

520 4920 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials -1.372,67

520 4920 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 5.465,00 -5.465,00 0,00

520 4920 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Nous reptes socials 0,00 0,00 0,00

520 4920 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Nous reptes socials 5.814,00 -5.814,00 0,00

520 4920 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Nous reptes socials 9.419,00 8.997,67 18.416,67

520 4920 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Nous reptes socials -5.814,00

520 4920 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials -3.183,67

28.867,00 -908,66 27.958,34

Ajuts a consorcis PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a consorcis PECT-2 Nous reptes socials

001-P-002063. Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni.

 
 

Import Inicial Variació Import final

520 3360 45390 33.383,00 15.715,88 49.098,88

520 3360 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural -4.521,00

520 3360 78100 Ajuts inversió entitats sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural -11.194,88

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 38.928,00 30.437,39 69.365,39

520 3360 78100 Ajuts inversió entitats sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural -6.399,12

520 3360 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural -2.188,20

520 4920 46200 -21.850,07

520 3360 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural 18.896,00 -4.521,00 14.375,00

520 3360 46760 Ajuts a consorcis PECT-2 Patrimoni històric i cultural 0,00 0,00 0,00

520 3360 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 9.907,00 49.433,36 59.340,36

520 3360 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural -1.099,04

520 3360 76200 -4.773,09

520 4920 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials -17.574,30

520 4250 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents -5.879,25

520 3360 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural -2.513,68

520 4250 45390 Ajuts a universitats PECT-2 Territoris rurals intel·ligents -10.340,57

520 4250 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre PECT-2 Territoris rurals intel·ligents -7.253,43

101.114,00 91.065,63 192.179,63

520 3360 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural 10.227,00 2.132,26 12.359,26

520 4250 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre PECT-2 Territoris rurals intel·ligents -2.132,26

520 3360 76200 92.606,00 -4.773,09 87.832,91

520 3360 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural 7.704,00 -5.800,92 1.903,08

520 3360 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Patrimoni històric i cultural 0,00 0,00 0,00

520 3360 78100 Ajuts inversió entitats sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 23.355,00 -17.594,00 5.761,00

133.892,00 -26.035,75 107.856,25

001-P-002065. Girona, patrimoni actiu.

Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuts a universitats PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials
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Import Inicial Variació Import final

 520 4250 45390 13.372,00 -13.372,00 0,00

520 4250 45390 Ajuts a universitats PECT-2 Territoris rurals intel·ligents (Alimentació) -3.031,43

520 4250 45390 Ajuts a universitats PECT-2 Territoris rurals intel·ligents (Patrimoni) -10.340,57

520 4250 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 9.826,00 -5.879,25 3.946,75

520 4250 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents (Patrimoni) -5.879,25

520 4250 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents (Patrimoni) 0,00

520 4250 46500 Ajuts a consells comarcals PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

520 4250 46760 Ajuts a consorcis PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

520 4250 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 11.628,00 -9.385,69 2.242,31

520 4250 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre PECT-2 Territoris rurals intel·ligents (Patrimoni) -7.253,43

520 4250 48100 Ajuts a entitats sense ànim de lucre PECT-2 Territoris rurals intel·ligents (Patrimoni) -2.132,26

34.826,00 -28.636,94 6.189,06

520 4250 75390 Ajuts a universitats inversió PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

520 4250 75390 0,00

520 4250 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 14.294,00 -12.764,17 1.529,83

520 4250 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Territoris rurals intel·ligents (Alimentació) -12.764,17

520 4250 76500 Ajuts inversió consells comarcals PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

520 4250 76760 Ajuts inversió consorcis PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

520 4250 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Territoris rurals intel·ligents 0,00 0,00 0,00

14.294,00 -12.764,17 1.529,83

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Territoris rurals intel·ligents

001-P-002063. Xarxes de territoris rurals intel·ligents. No aprovat

001-P-002063. Xarxes de territoris rurals intel·ligents. No aprovat

Ajuts a universitats PECT-2 Territoris rurals intel·ligents

 
 

CINQUÈ. Cofinançar defintivament, amb les quantitats que s’assenyalen, que 
corresponen al 25% de la despesa elegible finalment aprovada, els projectes següents, 
tot aprovant l’atorgament de les corresponents subvencions: 
 

2019/5038 Q6750002E TOTAL

PR15-019289 132.522,39

520 4120 45390 117.647,39

520 4120 75390 14.875,00

2019/5992 Q5855049B

PR15-019128 216.862,00

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 91.862,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 125.000,00

2019/5961 G08687642

PR15-019349 78.087,50

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 61.587,50

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 16.500,00

2019/5943 G17588047

PR15-019610 58.576,22

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 45.076,22

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 13.500,00

2019/5971 G55121909

PR15-019606 64.637,75

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 44.637,75

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 20.000,00

2019/5970 G17761685

PR15-019632 76.709,00

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 52.480,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 24.229,00

2019/5965 G17122029

PR15-019631  Recuperació, potenciació i valorització de les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de l’Empordà. 62.431,88

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 45.364,38

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 17.067,50

2019/5963 P1715900E

PR15-019294 60.750,00

520 4120 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 57.000,00

520 4120 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 3.750,00

515.655,24

234.921,50

750.576,74

001-P-002062. Girona, sistema alimentari sostenible

Ajuntament Riudellots de la Selva

Dinamització de l'ecosistema de la gastronomia industrial FOODLAB

Impuls de la sostenibilitat social i ambiental en produccions agroecològiques mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i el foment de la incorporació del productor agrari en la traçabilitat, l'elaboració i la comercialització del producte

Consell Regulador DO

Unió de Pagesos de Catalunya

Plataforma per a l'impuls de l' agroinnovació

Sobirania alimentària. Capacitació de persones amb trastorn mental mitjançant l'agricultura social i sostenible per garantir una alimentació segura, sana, nutritiva i de qualitat

Fundació Drissa

Universitat de Girona

IRTA (Institut de  Recerca i Tecnologies Alimentàries )

Fundació Mas Xirgu

Obrador Social i Ecològic d’Aliments Onyar

Fundació Privada EMYS

Mercats, Distribució i Traçabilitat (MeDiTra) 

Ajuts a universitats PECT-2 Sistemes alimentaris sostenible

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Sistema alimentari sostenible

Plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat

Capítol 4

Capítol 7

TOTAL  
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2019/5908 G55242390

PR15-019667 57.375,00

520 3360 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 57.375,00

520 3360 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 0,00

2019/5941 Q6750002E

PR15-019071 92.815,72

520 3360 45390 73.228,35

520 3360 75390 19.587,37

2019/5936 Q6750002E

PR15-019070 91.558,68

520 3360 45390 74.068,30

520 3360 75390 17.490,38

2019/5883 P6700008C

PR15-019118 56.375,29

520 3360 46500 43.125,00

520 3360 76500 13.250,29

2019/6020 P1716100A

PR15-019120 117.057,99

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 50.000,00

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 67.057,99

2019/5884 P1700700F

PR15-019122 63.985,49

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 26.995,75

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 36.989,74

2019/5989 P1700800D

PR15-019121 87.275,21

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 35.426,25

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 51.848,96

2019/5966 P1717700G

PR15-019074 137.726,03

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 30.123,97

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 107.602,06

2019/6141 G17119959

PR15-019668 77.606,02

520 3360 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 60.323,03

520 3360 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural17.282,99

450.665,65

331.109,78

781.775,43

Ajuts a consells comarcals inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuntament d'Anglès

Universitat de Girona

Tècniques constructives tradicionals: pedra seca i volta catalana

Universitat de Girona

Innovació per la valorització econòmica, social i ecològica de la pedra seca

Ajuts a universitats PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Associació GRETA

El patrimoni arquitectònic  anònim dels espais naturals

001-P-002065. Girona, patrimoni actiu.

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Reactivació del patrimoni industrial a Sant Joan de les Abadesses

Capítol 4

Capítol 7

TOTAL

Ajuts a universitats PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuntament de Roses

TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses.

Recuperació i posada en valor antiga fàbrica Burés

Unió Intersectorial d'Empresaris del Ripollès (UIER)

Reactivació del patrimoni industrial al Ripollès

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Consell Comarcal de l'Alt empordà

Ajuntament d'Amer

Naus antiga estació carrilet: TIC i recuperació

Valorització patrimoni cultural pedra seca a la Garriga d'Empordà

Ajuts a consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural

 
 

SISÈ. L’abonament de l’aportació de la Diputació de Girona a l’entitat beneficiària es 
durà a terme a mesura que es presentin les certificacions de despesa a la plataforma 
SIFECAT. Si una despesa, inicialment considerada com a elegible, desprès de les 
revisions corresponents dels ens auditors, es considera no elegible, serà deduïda, en 
el percentatge que li correspongui de l’aportació de la Diputació de Girona en el 
pagament següent. Si s’han dut a terme tots els pagaments inicialment previstos, 
l’entitat beneficiària haurà de retornar a la Diputació de Girona la quantitat afectada 
d’acord amb el que estableix l’art. 34 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
SETÈ. D’acord amb la base 25 de les reguladores d’aquestes subvencions (BOP Núm. 
26, de 6 de febrer de 2019), en tots els actes de publicitat relatiu a l'objecte d'aquesta 
subvenció s'haurà d'esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona. 
 
VUITÈ. Disposar una despesa total de 2.324.061,26 €, amb càrrec al pressupost de la 
Diputació de Girona d’acord amb detall que s’indica a continuació: 
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2019/5038 Q6750002E 2021 2022 2023 TOTAL

PR15-019289

520 4120 45390 39.215,80 39.215,80 39.215,79 117.647,39

520 4120 75390 4.958,33 4.958,33 4.958,34 14.875,00

2019/5992 Q5855049B

PR15-019128

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 30.620,67 30.620,67 30.620,66 91.862,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 41.666,67 41.666,67 41.666,66 125.000,00

2019/5961 G08687642

PR15-019349

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 20.529,17 20.529,17 20.529,16 61.587,50

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00

2019/5943 G17588047

PR15-019610

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 15.025,41 15.025,41 15.025,40 45.076,22

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00

2019/5971 G55121909

PR15-019606

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 14.879,25 14.879,25 14.879,25 44.637,75

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 6.666,67 6.666,67 6.666,66 20.000,00

2019/5970 G17761685

PR15-019632

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 17.493,33 17.493,33 17.493,34 52.480,00

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 8.076,33 8.076,33 8.076,34 24.229,00

2019/5965 G17122029

PR15-019631  Recuperació, potenciació i valorització de les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de l’Empordà.

520 4120 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 15.121,46 15.121,46 15.121,46 45.364,38

520 4120 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Sistema alimentari sostenible 5.689,17 5.689,17 5.689,16 17.067,50

2019/5963 P1715900E

PR15-019294

520 4120 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 19.000,00 19.000,00 19.000,00 57.000,00

520 4120 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Sistema alimentari sostenible 1.250,00 1.250,00 1.250,00 3.750,00

171.885,09 171.885,09 171.885,06 515.655,24

78.307,17 78.307,17 78.307,16 234.921,50

250.192,26 250.192,26 250.192,22 750.576,74

001-P-002062. Girona, sistema alimentari sostenible

Ajuntament Riudellots de la Selva

Dinamització de l'ecosistema de la gastronomia industrial FOODLAB

Impuls de la sostenibilitat social i ambiental en produccions agroecològiques mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i el foment de la incorporació del productor agrari en la traçabilitat, l'elaboració i la comercialització del producte

Consell Regulador DO

Unió de Pagesos de Catalunya

Plataforma per a l'impuls de l' agroinnovació

Sobirania alimentària. Capacitació de persones amb trastorn mental mitjançant l'agricultura social i sostenible per garantir una alimentació segura, sana, nutritiva i de qualitat

Fundació Drissa

Universitat de Girona

IRTA (Institut de  Recerca i Tecnologies Alimentàries )

Fundació Mas Xirgu

Obrador Social i Ecològic d’Aliments Onyar

Fundació Privada EMYS

Mercats, Distribució i Traçabilitat (MeDiTra) 

Ajuts a universitats PECT-2 Sistemes alimentaris sostenible

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Sistema alimentari sostenible

Plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat

Capítol 4

Capítol 7

TOTAL  

 

2019/5940 Q6750002E 2021 2022 2023 TOTAL

PR15-019186

520 4920 45390 24.237,56 24.237,56 24.237,55 72.712,67

520 4920 75390 3.250,00 3.250,00 3.250,00 9.750,00

2019/5964 P1708500B

PR15-019183

520 4920 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 82.420,10 82.420,10 82.420,11 247.260,31

520 4920 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 0,00 0,00 0,00 0,00

2019/5937 Q6750002E

PR15-019184

520 4920 45390 26.389,52 26.389,52 26.389,51 79.168,55

520 4920 75390 4.166,67 4.166,67 4.166,66 12.500,00

2019/5942 Q6750002E

PR15-019188

520 4920 45390 29.016,27 29.016,27 29.016,27 87.048,81

520 4920 75390 2.125,00 2.125,00 2.125,00 6.375,00

2019/5933 G17029810

PR15-019223

520 4920 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Nous reptes socials 57.839,58 57.839,58 57.839,59 173.518,75

520 4920 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Nous reptes socials 12.666,67 12.666,67 12.666,66 38.000,00

2019/5983 P1716100A

PR15-019203

520 4920 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 16.041,67 16.041,67 16.041,66 48.125,00

520 4920 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials 5.750,00 5.750,00 5.750,00 17.250,00

235.944,70 235.944,70 235.944,69 707.834,09

27.958,34 27.958,34 27.958,32 83.875,00

263.903,04 263.903,04 263.903,01 791.709,09

Capítol 4

Capítol 7

TOTAL

001-P-002063. Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni.

Ajuntament de Girona

Universitat de Girona

SocialLAB: coneixement per la transformació social

Ajuts a universitats PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Nous reptes socials

EMISSE-PROJECT Ecosistema Innovador Social i Sanitari a l’Empordà

Ajuntament de Roses

RosesLab. Centre Tecnològic de la innovació turística i social

Nous reptes socials de la 4a Rev. Industrial a través de la governança

Universitat de Girona

Blockchain per a l’administració pública

Universitat de Girona

InventCAT: cocreant invencions per a la inclusió social al territori

Fundació Salut Empordà

Ajuts a universitats PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats PECT-2 Nous reptes socials

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Nous reptes socials
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2019/5908 G55242390 2021 2022 2023 TOTAL

PR15-019667

520 3360 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 19.125,00 19.125,00 19.125,00 57.375,00

520 3360 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 0,00 0,00 0,00 0,00

2019/5941 Q6750002E

PR15-019071

520 3360 45390 24.409,45 24.409,45 24.409,45 73.228,35

520 3360 75390 6.529,13 6.529,13 6.529,11 19.587,37

2019/5936 Q6750002E

PR15-019070

520 3360 45390 24.689,43 24.689,43 24.689,44 74.068,30

520 3360 75390 5.830,13 5.830,13 5.830,12 17.490,38

2019/5883 P6700008C

PR15-019118

520 3360 46500 14.375,00 14.375,00 14.375,00 43.125,00

520 3360 76500 4.416,76 4.416,76 4.416,77 13.250,29

2019/6020 P1716100A

PR15-019120

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 16.666,67 16.666,67 16.666,66 50.000,00

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 22.352,66 22.352,66 22.352,67 67.057,99

2019/5884 P1700700F

PR15-019122

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 8.998,58 8.998,58 8.998,59 26.995,75

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 12.329,91 12.329,91 12.329,92 36.989,74

2019/5989 P1700800D

PR15-019121

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 11.808,75 11.808,75 11.808,75 35.426,25

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 17.282,99 17.282,99 17.282,98 51.848,96

2019/5966 P1717700G

PR15-019074

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 10.041,32 10.041,32 10.041,33 30.123,97

520 3360 76200 Ajuts inversió ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 35.867,35 35.867,35 35.867,36 107.602,06

2019/6141 G17119959

PR15-019668

520 3360 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 20.107,68 20.107,68 20.107,67 60.323,03

520 3360 78100 Ajuts inversió entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 5.761,00 5.761,00 5.760,99 17.282,99

150.221,88 150.221,88 150.221,89 450.665,65

110.369,93 110.369,93 110.369,92 331.109,78

260.591,81 260.591,81 260.591,81 781.775,43

Associació GRETA

El patrimoni arquitectònic  anònim dels espais naturals

001-P-002065. Girona, patrimoni actiu.

Universitat de Girona

Tècniques constructives tradicionals: pedra seca i volta catalana

Universitat de Girona

Innovació per la valorització econòmica, social i ecològica de la pedra seca

Ajuts a universitats PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Valorització patrimoni cultural pedra seca a la Garriga d'Empordà

Ajuts a consells comarcals PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuts a consells comarcals inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuntament d'Anglès

Ajuntament d'Amer

Naus antiga estació carrilet: TIC i recuperació

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Reactivació del patrimoni industrial a Sant Joan de les Abadesses

Capítol 4

Capítol 7

TOTAL

Ajuts a universitats PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Ajuntament de Roses

TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses.

Recuperació i posada en valor antiga fàbrica Burés

Unió Intersectorial d'Empresaris del Ripollès (UIER)

Reactivació del patrimoni industrial al Ripollès

Ajuts a universitats inversió PECT-2 Patrimoni històric i cultural

Consell Comarcal de l'Alt empordà

 

 

Manquen l’autorització i la disposició de despesa de l’anualitat 2021 de les 

subvencions següents ja que no es disposa de saldo suficient fins que la redistribució 

de la despesa proposada en els punts tercer i quart hagi estat comptabilitzada:  

 
2019/6020 P1716100A

PR15-019120

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 16.666,67

Ajuntament de Roses

TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses.

2019/5989 P1700800D

PR15-019121

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 11.808,75

2019/5966 P1717700G

PR15-019074

520 3360 46200 Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural 10.041,32

2019/6141 G17119959

PR15-019668

520 3360 48100 Ajuts a entitasts sense ànim de lucre PECT-2 Patrimoni històric i cultural 20.107,68

Recuperació i posada en valor antiga fàbrica Burés

Unió Intersectorial d'Empresaris del Ripollès (UIER)

Reactivació del patrimoni industrial al Ripollès

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Reactivació del patrimoni industrial a Sant Joan de les Abadesses

Ajuntament d'Anglès

 
 
Els càrrecs es realitzaran a les aplicacions següents: 
16.667,67 € 
520 3360 78100;  6.399,12 € 
520 3360 76500;  2.188,20 € 
520 3360 46200;  8.079,35 € 
 
11.808,75 € 
520 4920 46200; 11.808,75 € 
 
10.041,32 
520 4920 46200; 10.041,32 € 
 
20.107,68 € 
520 3360 76500;   2.513,68 € 
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520 4250 45390; 10.340,57 € 
520 4250 48100;   7.253,43 € 
 
NOVÈ. Subordinar la despesa d’exercicis futurs a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els corresponents pressupostos anuals i autoritzar i aprovar l’increment 
dels límits de l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, amb els imports i per les 
anualitats de la despesa disposada en l’apartat vuitè. 
 
DESÈ. Deixar sense efecte la Resolució del president de la Diputació de Girona, de 17 
d’octubre de 2019, i donar de baixar l’aportació del 25% de la despesa elegible 
corresponent a les operacions següents, al no haver estat aprovades en la Resolució 
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, del dia 12 d’abril de 
2021, en que s’aproven definitivament les operacions incloses en la segona 
convocatòria dels PECT emmarcats en la RIS3CAT, als quals s’atorga subvenció amb 
càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Ordre 
PRE/161/2019, d’1 d’agost, modificada per l’ORDRE PRE/197/2020, de 10 de 
novembre):  
 

1. Sistemes alimentaris sostenibles. 

 

 

 

2. Xarxa de territoris rurals intel·ligents (Rural Smartgrid). 

Exp. Entitat NIF Puntuació

Desepesa 

elegible (IVA 

exclòs) 

2019/5935 Universitat de Girona Q6750002E 73,00 230.000,00

2019/5981 Associació Ecoserveis G60037348 95,00 200.000,00

2019/5991 Ajuntament de Vilafant P1723500C 91,00 212.000,00

2019/6129 Ajuntament de Breda P1703000H 94,00 202.847,22

844.847,22  
 

3. Innovació i coproducció com a resposta als nous reptes socials. 

 

 

 

 

4. Valorització del patrimoni històric i cultural. 

Núm. Exp. Ens local/Entitat NIF Puntuació 
Despesa elegible 

(sense IVA)

2019/5857 Ajuntament de Ripoll P1715600A 94,00 241.438,00  

 
ONZÈ. Atribuir la condició d’òrgan gestor d’aquestes subvencions al Servei de 
Programes Europeus d’aquesta Diputació. 
 
DOTZÈ. Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 

Núm. Exp. Ens local/Entitat NIF Puntuació
Despesa elegible 

(sense IVA)

2019/5885 Consell Comarcal del Baix Empordà P6700009A 95,00 240.000,00

Núm. Exp. Ens local/Entitat NIF Puntuació 
Despesa elegible 

(sense IVA)

2019/5960 Consorci de Benestar Social Gironès-SALT Q1700548I 95,00 360.167,92

2019/5982 Consorci d'Acció Social de la Garrotxa P6700012E 95,00 259.981,21
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El senyor President, manifesta que hi ha l'aprovació de l'aportació del 25 % de la 
despesa elegible de les operacions aprovades i entre la segona convocatòria dels PEC. 
Li passo la paraula a la diputada de programes europeus, la senyora Montse Mindan. 
La diputada delegada de Programes europeus, senyora Montserrat Mindan, pren la 
paraula i manifesta: Gràcies, president. En aquest acord aprovem el 25 % del 
cofinançament que aporta la Diputació a les entitats que tenen un projecte aprovat per 
la [...] i veureu que hi ha diferents quadrants comptables a la proposta, perquè el 
primer que fem és anul·lar la convocatòria que es va fer l'abril de l'any 2019. En aquell 
moment va sortir pel màxim que era possible cada PEC podia tenir una despesa 
elegible màxima de 5 milions d'euros i el 25 % era 5 milions. Quan vam rebre les 
sol·licituds del PEC ja es va veure que quedarien força per sota d'aquests 5 milions i 
també s'ha vist després en l'aprovació de la [...] que es va resoldre molt més tard del 
que estava previst que aniríem amb una baixa perquè també hi van haver hi unes 
despeses que es van considerar no elegibles. En tot cas, en el pressupost del 2021 
nosaltres vam incloure uns 800.000 euros i no els 2 milions i mig que havien previst en 
primera convocatòria. Amb aquesta resolució del 12 d'abril de la direcció general pel 
que fa als tres PECS que s'han aprovat en aquest acord s'ajusten definitivament les 
quantitats que necessitem en la resolució definitiva en els pressupostos 2021, 2022 i 
2023. És urgent poder ho fer perquè, com ha dit el president, doncs les entitats i les 
administracions per tirar endavant els seus projectes poder licitar a nivell econòmic i a 
nivell comptable i d'intervenció se'ns demana de la Diputació que aportem el certificat 
conforme la Diputació aporta aquest 25 % addicional. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies. Alguna consideració? No? Per tant, 
quedaria aprovat aquest punt. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 

24. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de diputada, de la senyora 
Laia Pèlach i Saget. 

 
El senyor President, manifesta que passaríem al penúltim punt que és el punt 24. En 
aquest cas, és el punt de renúncia del càrrec de diputada de la senyora Laia Pèlach i 
Saget, amb efectes a partir d'aquesta sessió plenària. Per tant, li passaria la paraula al 
secretari per a les propostes d'acord i després a la senyora Pèlach, evidentment. 
 
El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la proposta, del contingut següent:  
 
“La diputada senyora Laia Pèlach i Saget, ha presentat amb data 15 del corrent mes 
de juliol (RE núm. E-2021-21952), la renúncia al càrrec de diputada. 
 
Segons l’acta de la Junta Electoral de Zona de Girona les persones designades per 
cobrir la vacant de la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista 
(CUP-AMUNT) al Partit Judicial de Girona són el senyor Dani Cornellà Detrell, la 
senyora Marta Guillaumes i Pibernat, i el senyor Francesc Xavier Jou Viola. 
 
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 Laia Pèlach i Saget i endegui tot seguit el procediment per a la 
provisió de la vacant. 
 



 

 

 

 

 

118 

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

 

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 LAIA PÈLACH i SAGET (CUP-AMUNT), pel Partit Judicial de 
Girona. 
 
SEGON. Trametre certificat de la present presa de coneixement a la Junta Electoral 
Central, 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.” 
 
El senyor President, manifesta: Gràcies senyor secretari.Tot seguit, el senyor President 
dona la paraula a la senyora Laia Pèlach. 
La senyora Laia Pèlach, pren la paraula i manifesta: Sí, moltes gràcies, president. He 
de dir que fa molts anys que d'una manera o altra m’implico a la política i sempre he 
entès que la meva tasca com a regidora primerament i en aquests dos anys com a 
diputada, era una etapa més, una etapa particular amb aquesta implicació. En tot cas 
plego jo, ve una altra persona tal com ho havíem acordat a nivell territorial les 
assemblees cupaires a l'inici de mandat. Aquesta persona que em relleva, si no hi ha 
res de nou serà la Marta Guillaumes, actualment regidora de Salt. Fem un relleu i la 
nostra tasca continua, com també continua la línia política treballada de fet en uns 
espais més amplis i assemblearis. Per tant, en tot cas canvien les cares però no la 
intenció. Sí que he de dir que personalment m'emporto aprenentatges, m'emporto 
moments de tot, certament. Però també crec que, bé almenys per part meva, el 
convenciment d'haver posat el meu granet de sorra en aquest ens i en tots els espais 
on he participat. A vegades certament des de l'enuig que em mouen determinades 
polítiques o maneres de fer que no comparteixo. Podríem dir que és allò del denunciar 
per transformar, però també en altres ocasions evidentment des de l’il·lusió d’aportar, 
de millorar, de construir i per tant una mica podríem dir en aquest cas el proposar per 
transformar. Per tant, entenem que es pot transformar tant des de la denúncia com des 
de la proposta i és el que hem intentat amb les eines que tenim i és el que seguirem 
fent. Tampoc ni una cosa ni l'altra. Sempre ha tingut una bona acollida en aquesta 
institució, també és cert. Però bé també això és el joc de la política, no? Aquestes 
diferències són el que donen sentit també a la lògica democràtica. En qualsevol cas sí 
que vull agrair al personal de la casa en primer lloc, amb qui he tractat que he de dir 
que en la majoria dels casos m'he sentit sempre molt ben tractada i fins i tot valorada. 
M’emporto sobretot bons records sobretot en aquest sentit. I també el mateix puc dir a 
nivell polític, on les diferències ideològiques i el debat polític no crec que hagin tenyit 
mai un tracte personal que sempre considero que ha estat més que correcte. Per tant, 
simplement permeteu-me si voleu acabar amb aquesta gosadia de demanar-vos 
també que sigueu valents i valentes i que no permeteu que al vostre costat passin 
coses que crec que no compartiu i que no els representen en molts casos, en la 
majoria dels casos. Però en tot cas que sí que penso que no voler saber o negar o no 
actuar, també és una manera d'avalar determinades pràctiques. En qualsevol, cas no 
marxo gaire lluny i per tant per a tot el que necessiteu, sabeu que estic a la vostra 
disposició. Gràcies per tot i a reveure en tot cas. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. No sé si hi ha algun grup que vulgui dir 
alguna cosa. Sí, senyor Motas, perdoni.  
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, diu: Només agrair-li a la 
Laia aquests mesos que la majoria han sigut de pandèmia, Laia. I al principi sí que 
coincidíem en el racó de la sala de plens però juntament amb la Gisela, dels grups 
unipersonals. Però bé suposo que ens seguirem veient pel territori i desitjar-te molta 
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sort en les coses que ja estàs fent i que continues fent com a regidora a Girona i res 
que tot vagi molt bé. 
El senyor President, diu: Senyor Casellas. Gràcies, senyor Motas.  
El president del grup del PSC, senyor Casellas, diu: Sí, gràcies president. Laia, 
agrair-te el temps que ens ha estat amb nosaltres, gairebé des de les antípodes 
ideològiques, però dir que el tracte sempre ha sigut molt correcte i que les ocasions 
que hem pogut treballar doncs algunes qüestions relacionades amb les mocions, 
sovint ens hem posat d'acord. I la veritat és que ha sigut un plaer. Està bé doncs ara el 
teu discurs final, que ens feies una mena de munició, però està bé, perquè és la 
manera d'anar canviant coses. Per tant, agraït incloses totes aquestes [...]. Moltíssimes 
gràcies per la feina que has fet. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Casellas. Em queda desitjar-li 
molta sort i molts èxits a la diputada Laia Pèlach. També dir-li que ha deixat una 
petjada en aquest plenari en aquesta casa i també que, bé jo penso que l'acolliment 
sempre intenta recíprocament per a tots els que estem aquí, tenir una bona acollida, 
un bon tracte. Això penso que és el que ha passat sempre, malgrat les discrepàncies o 
el bon tracte, la bona acollida no la haurem de perdre mai. Jo penso que en aquest 
plenari cap dels diputats i diputades ha passat mai això, però en tot cas celebro que ho 
hagi dit la Laia i en tot cas celebro que sigui així. I en tot cas també recíproc, perquè jo 
penso que el tracte de la Laia, el tracte personal, sempre ha sigut absolutament 
correcte. A vegades des de la discrepància, moltes vegades des de la discrepància, i 
d’altres vegades des del sentit positiu o des de la coincidència. Perquè en el món no 
tot han de ser ni discrepàncies ni coincidències. També o des de la discrepància o des 
de la coincidència doncs hi ha d'haver aquesta lleialtat institucional que jo penso que 
sempre hi ha estat i que sempre hi ha de ser. I que la meva missió també com a 
president ha de ser procurar que sempre hi sigui. Es pot discrepar i es pot estar 
d'acord sempre en bon to. Jo penso que això és al final el que toca i el que s'ha de fer i 
el que s'ha fet. Per tant, en tot cas Laia, encara que sigui prematurament aquests 
canvis que teníeu previstos però no anunciats perquè jo sabeu me’n vaig enterar 
dijous passat quan em va presentar la renúncia perquè no n’havíem parlat. En tot cas 
doncs, desitjar tota la sort del món. Moltes gràcies.  
 

El Ple de la Corporació queda assabentat  

 

25. Precs i preguntes 
 
El senyor President, manifesta que en tot cas, doncs quedaria un últim punt si és que 
hi ha algun prec o alguna pregunta per fer abans del tancament del plenari i també dir 
que en el ple de setembre prendrà possessió amb tota seguretat la nova diputada. 
Doncs si no hi ha res més. Aixequem la sessió. Moltíssimes gràcies, que tinguin tots 
un bon estiu i ens veiem en el plenari del mes de setembre. Gràcies a tothom. 
 
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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